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Mluvit pravdu
může mít příznivý
dopad na zdraví
Poctivost a pravdomluvnost mohou být
lepší než léky. A když nevěříte, zkuste si
to. Zkuste pět týdnů nelhat a uvidíte, jestli
vám to pomůže – fyzicky i duševně. Pokud
se vám z lhaní už stala železná košile, zkuste ji odhodit, třeba vystavením výrazného
nápisu s vaší novou zásadou: S poctivostí
nejdál dojdeš. „Být upřímný vyžaduje
proces a chce to procvičovat. Být pravdomluvný vás přivede blíž ke slušným lidem,
odradí negativisty a ucítíte pak jistou naději pro tento svět“.
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

Umění najít
společnou řeč za
všech okolností
NIKOLA TESLA: „NEJSEM AUTOREM TĚCHTO MYŠLENEK"
„Vývoj lidstva zásadním způsobem ovlivňuje naši vynalézavost, jejímž základním
cílem je ovládnout materiální svět, spoutat přírodní síly a přinutit je, aby sloužily našim
potřebám.“
Nikola Tesla
Toto je příběh moderního Prométhea,
který pomocí elektřiny změnil svět. Výroba a přenos elektřiny, rozhlasové, televizní vysílání, rentgen a další objevy – to
byly vize, které dokázal přenést do reality.
Dnešní fyzikové k Teslovi vzhlížejí jako
k absolutnímu géniovi. Ale jak víme, géniem se člověk nerodí, tím se stává. Ale jak
to ve skutečnosti probíhá?
Nikola Tesla (1856-1943) byl srbský
fyzik, který provedl více než tisíc přírodních vědeckých objevů. Jeho jméno nese
mezinárodní jednotka magnetické indukce
a nejenom to. Životopisci, kteří zkoumají
život tohoto geniálního fyzika a vynálezce
v oblasti elektrotechniky a radiotechniky,
jsou často na rozpacích, protože nemohou
vysvětlit spoustu faktů z jeho života. Mnozí z nich zkreslují obraz vědce, a to má
také svůj důvod. Nikola Tesla už od mládí
začal projevovat fenomenální schopnosti. Když byl ještě dítě, zemřel jeho starší
bratr, kterého měl velice rád. Nikola začal
mít nesnesitelné noční můry. S velkou námahou se to chlapec
snažil nahradit jinými
obrazy světa, v němž
žil. K jeho vlastnímu
překvapení, začal cestovat do jiných světů.
Nyní se tomu říká
„astrální cestování“.
„Zpočátku jsem jen
mlhavě, ale pak více
a jasněji viděl jiná
města, země a lidi.
Začal jsem s nimi komunikovat a pak se
s nimi i přátelit. Byli
mi velice drazí jako
moje rodina a také
stejně reální...“
Vědci už dlouhou
dobu studují tyto jevy a nepovažují to za
něco neuvěřitelného. Jedná se o změněný
stav vědomí. Osoba v tomto stavu může cítit a vidět to, co je mimo vnímání běžného
zraku. Může se přenášet do jiných prostor
a jiných epoch, v čemž neexistují žádná
omezení. V současné době se tyto stavy
zaznamenávají speciálními přístroji. Jeden
z prvních případů, kdy se projevila obrovská vnitřní síla Nikoly, se přihodil v době,
kdy si po absolvování učiliště vybíral směr
dalšího profesního vzdělávání. Lepší pro-

fese než elektroinženýr pro Nikolu neexistovala. Ale otec, který ho chtěl vidět jako
kněze, byl kategoricky proti tomu, aby syn
studoval na vysoké škole technického zaměření. Po dlouhých rodinných rozepřích
Nikola těžce onemocněl. Zdravotní stav se
stále zhoršoval a rodina začala mít velký
strach o jeho život. Nikola utěšoval blízké
tím, že v případě, že bude otec souhlasit
s tím, aby mohl pokračovat v technickém
vzdělání, nasměruje veškerou svou vůli na
uzdravení. Pokud tuto možnost nedostane,
smrt je nevyhnutelná. Otec dlouho odporoval prosbě svého syna. A až tehdy, když
podle slov jednoho z životopisců, „byly
pro Nikolu dveře do jiného světa otevřeny,“ dal otec čestné slovo, že se nebude
vměšovat do záměru svého syna stát se
inženýrem. Hned po otcově slibu se začal
zdravotní stav Nikoly prudce zlepšovat.
Volba Nikoly stát se elektroinženýrem
nebyla náhodnou. Bylo to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v jeho životě. Kdyby
nastoupil do duchovního semináře, možná
by už nikdy neuskutečnil tolik přelomových
vynálezů, které dokonce
předstihly moderní technologie, a nevytvořil by
tak obrovské množství
zařízení potřebných pro
lidstvo. Nikola tedy své
rozhodnutí obhájil, i když
neobvyklým způsobem.
Pak ale přišla další vážná
výzva. Měl nastoupit na
tříletou vojenskou službu v armádě rakousko-uherské monarchie. Byl
vlastencem a měl moc rád
svou zem, nehodlal sloužit v armádě utlačovatelů.
Potom došlo k události,
která se zdá být na první pohled logická,
ale zároveň zahalená tajemstvím – otec poslal svého syna do hor, kde se schovával
celý rok! Na tento fakt bych chtěla zvláště
upozornit.
V životopisech mnoha významných
lidí naší civilizace, nejen vědců, ale i duchovních osobností, existují „mezery“,
o kterých pořádně nikdo nic neví. Byla to
tajemná zmizení, setkání s úžasnými osobnostmi s neobvyklými schopnostmi, o kterých málokdo ví, a tito lidé se vraceli úplně
jiní, disponovali jedinečnými znalostmi
a dovednostmi. Nikola Tesla nebyl výjimkou. Zdá se, že v tomto „období zmizení“
Nikola potkal Někoho, kdo mu předal unikátní znalosti a naučil ho speciálním technikám v poznání světa a sebe sama. Kdo

Jak vztah vnímáme, jak se v něm cítíme
a jak spolu komunikujeme je dáno způsobem našeho vidění a tím, čemu věnujeme
pozornost. Pokud své emoční prostředí
zamořujeme stálým soustředěním se na
to, co nefunguje, a stálým negativismem
a kritikou, pak se vztah ocitá v ohrožení,
i kdyby jinak všechny podmínky byly ideální. Je důležité pěstovat pozitivní ladění,
emoční konfrontace ukončovat smířením
a cíleně usilovat o svornost.
pokračování na str. 3
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Tajemství
nejteplejšího
jezera v Evropě
byl tímto tajemným učitelem v horách,
není známo. Ale po tomto období dlouhé
nepřítomnosti se u Tesly projevila mimořádná intuice a začaly se projevovat výjimečné schopnosti talentovaného inženýra.
Od 19 let Nikola nespal více než 2 hodiny
denně a pracoval jako posedlý. Tvrdá práce při studiu elektřiny a rozvíjení nových
poznatků přinesly své ovoce. Tesla vytvářel zařízení a dělal objevy, které se i dnes
zdají fantastické.
Jeden ze známých případů projevu neobvyklé intuice Nikoly se odehrál v období, kdy Tesla pracoval na geniální myšlence vícefázového střídavého proudu. Během
svého studia na vysoké škole přemýšlel
o nápadu zvýšení účinnosti s cílem snížit
ztrátovost elektrických strojů se stejnosměrným proudem. Mnohem efektivnější
by bylo přijímat střídavý proud a používat
jej pro různé účely. Mnozí odborníci v této
oblasti se snažili vyřešit zmíněný problém,
ale nic nefungovalo. Nikola osvětlil myšlenku střídavého proudu profesoru Pešlovi, který ale nechtěl poslouchat mladého
studenta. Věnoval celou hodinu tomu,
aby před všemi studenty vyvrátil zřejmé
argumenty Tesly. A málem ho přesvědčil.
Ale jeden z argumentů profesora – princip
fungování rotačního magnetického pole –
považoval Tesla za nedostatečný. Autorita
profesora měla velký vliv na formování
jeho stanoviska, ale zároveň intuitivně cítil, že je na správné cestě.
Později ve své autobiografii Tesla napsal: „Intuice je něco, co převyšuje exaktní
znalosti. Náš mozek nepochybně obsahuje
velmi citlivé nervové buňky, které umožňují cítit pravdu, i když to zatím nepotvrzují logické závěry nebo jiné analytické
úvahy. Pod vlivem autority profesora jsem
se na chvíli vzdal své myšlenky, ale pak
jsem brzo přišel k závěru, že mám pravdu.
S obrovským nadšením a bezmeznou vírou
v úspěch jsem se pustil do práce.“
pokračování v příštím čísle…
Polahoda 12/2012

Cestovatelé a znalci si možná kladou
otázku, a co jezero Echo na Novém Zélandu? Ano, je větší a jeho voda je teplejší, ale přesto se jezeru Hévíz nevyrovná.
Není totiž vhodné ke koupání a nemůže
být tudíž využito k lékařským účelům.
S klidným vědomím tedy lze prohlásit,
že Hévíz je největším termálním jezerem
světa vhodným ke koupání.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Pravěká knihovna
Glozel

Až z časů Platonovy Atlantidy podle některých nadšenců pochází jeden z nejpodivnějších a také nejproblematičtějších
archeologických nálezů - už 90 let doutná
spor o pravost podivných artefaktů vykopaných u obce Glozel ve střední Francii.
Na několika tisících hliněných destiček
tu jsou kromě jiného i vyobrazení zvířat,
která Evropu opustila již v době ledové
a současně nerozluštěné nápisy. Zatímco
archeologové předměty považují za podvrh, fyzikové potvrzují, že jsou opravdu
velmi staré.
pokračování na str. 5
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Odkud přicházejí
myšlenky
Už staří Egypťané věděli, že v hypothalamu se nacházejí dvě stará centra
pozitivních a negativních myšlenek.
Pokud se na lebku podíváte shora, pak
tato centra ve spojení se šišinkou tvoří
jakýsi vnitřní troj úhelník s vrcholem –
epifýzou. V různých dobách se jim
říkalo různě, ale jejich podstata zůstává
stejná.
pokračování na str. 6
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Mluvit pravdu může mít
příznivý dopad na zdraví

Správné dýchání:
proč je tak důležité a jak na něj?
Myslíte si, že na tom, jak dýcháme,
nejde nic pokazit a nemůžeme to přeci
dělat špatně? Opak je pravou. Možná vás
překvapí, že většina z nás dýchá nesprávně, aniž bychom si to uvědomovali. Lze to
nějak změnit? A jaký má vůbec význam
naučit se dobře dýchat?
Většina lidí dýchá nekvalitně. Je to
holý fakt a nic na tom nezmění ani to, že
dýcháme po celý svůj život, už od narození. Pokud dýcháme, žijeme. Zkuste se
zaměřit chvíli na to, jak dýcháte. Možná
zjistíte, že nekvalitně, povrchně nebo že
dokonce chvílemi zadržujete dech. Pokud
se pak rozhodnete pro větší fyzickou zátěž,
popadáte dech a nevíte, jak dýchat správně.
Proč je správné dýchání tak důležité
Správná technika dýchání není důležitá jen při sportu, ale neustále. Je
předpokladem pro dobré fyzické i dušení
zdraví. Denně se nadechneme v průměru
20 000 x, celý proces je řízen mozkem.
Na rychlosti a hloubce dýchání se odráží
náš tělesný a duševní stav. A pokud vás
bolí krční páteř, záda, ramena nebo hlava, je dost možné, že na vině je špatné
dýchání.
Dýchat můžeme různými způsoby a se
zapojením různých svalů. Dýchání můžeme
rozdělit na brániční („do břicha") a hrudní.
Pokud práce svalů není při dýchání ideální,
vzniká svalová nerovnováha, což ovlivňuje i držení páteře. Správným dýcháním
udržujeme hrudní páteř a žebra pohyblivá.
Špatným dýcháním ale hrudní páteř tuhne,
hrudník se rozvíjí do stran a ovlivněno je
i postavení bederní a krční páteře.
Kvalitní dýchání se spouští automaticky, pokud je osa těla ve správném postavení (teda hlava, ramena, páteř a kyčle).

Průměrný člověk lže 11x za den a během desetiminutové konverzace sklouzne
přinejmenším ke dvěma polopravdám, říká
odborník přes lhaní Robert Feldman.

Pokud navštívíte dobrého fyzioterapeuta,
měl by vás mimo jiné naučit správně dýchat, aby se potíže zbytečně nevracely.
Učení jde nejlépe vleže, kdy je osa páteře
automaticky ve správné pozici.
Jaké jsou nejčastější chyby
při dýchání?
Dýchání je ovlivněno různými vlivy,
třeba i oblečením nebo stresem. Nejčastější
chybou je „horní dýchání". Svaly krku zvedají s každým nádechem hrudník nahoru,
svaly bederní páteře tuto část páteře prohýbají a břicho je vtahováno dovnitř jen pasivně. Proč je to špatně? Hrudník se nerozpíná,
žebra se stávají nepohyblivými a zůstávají
ve špatném postavení, přetěžuje se krční
i bederní páteř. Tuhne hrudní i hrudní páteř.

Omezuje se kapacita plic, přichází bolest,
blokády a výhřezy plotének. Tento nesprávný styl dýchání souvisí hodně i se stresem.
A pokud vtahujete břicho s cílem vypadat
štíhlejší, vytahujete hrudník a dýcháte nahoru. Při správném dýchání by se mělo lehce
nadzvedat i břicho.
Méně častou chybou je dýchání do
břicha. V tomto případě je břicho uvolněné
a s nádechem se „vypoulí" směrem dopředu. Břišní svaly jsou povolené, trpí bederní
páteř, žebra a hrudník nepracují dobře.
Jak tedy dýchat správně?
Při dýchání by měla pracovat přede-

vším bránice, jelikož jde o hlavní sval pro
nádech. Při práci bránice se břicho rozestupuje nejen dopředu, ale i mírně do stran
a dozadu. Kromě bránice je třeba přidat
práci hlubokých břišních svalů a pánevního dna. Díky tomu se páteř udržuje ve
správném postavení. Bránice spolu s břišními svaly zafixuje spodní žebra, takže se
hrudník nemůže zvedat nahoru, ale rozšíří
se do stran.
Jak natrénovat dýchání? Je to poměrně individuální. Hrudník se musí uvolnit,
a to cvičením, manuálně a mobilizačními
technikami. Nezáleží na tom, jak je nádech hĺuboký, ale spíše na tom, jakými
svaly je proveden. Postoj se zataženým
břichem a vypnutým hrudníkem je zažitý
špatně. Pro správný nádech je nutno hrudník jakoby „popustit" dolů, ramena lehce
zatáhnout dozadu a nádech poslat dolů do
břicha. Představte si, že vzduchem chcete
vyplnit svou pánev. Jak zkontrolovat, že to
děláme správně? Položte si jednu ruku na
hrudní kost a druhou dejte v pase v bok. Při
nádechu se nesmí zvedat ruka na hrudníku,
ale měli byste cítit, jak se roztahují prsty
na ruce, kterou máme v pase. Důležité je
trénovat co nejčastěji a kde to jen jde. Mozek musí nový způsob postupně přijmout
za vlastní. Snažte se více odpočívat, zbavit
se nadměrného množství stresu a k optimálnímu dýchání může napomoci i jóga.
Magdalena Vašková
https://zdravota.flox.cz/n/spravne-dychani-proc-je-tak-dulezite-a-jak-na-nej

Nadměrná lékařské péče škodí zdraví
flonid, na rozšíření dýchacích cest užívá
Foradil. Kromě inhalace ústy si kortikoidy
stříká sedm let i do nosu. Po Avamysu
přišel na řadu Nasonex.

Pořád dokola opakuji: nemoc je informace o tom, že člověk dělá v životě
nějakou chybu. Výjimka potvrzuje pravidlo. Karel přišel ke své nemoci jako
slepý k houslím. Už sedm let ho trápí
nosní polypy. Jde o výchlipky vyrůstající
z vedlejších nosních dutin a šířící se na
sliznici nosu. Příčina jejich vzniku je neznámá. Karel kvůli nim nemůže dýchat
nosem, špatně spí, chrápe. Navíc se mu
zhoršil čich, často krvácí z nosu. Když
selhala léčba medikamentózní, přišly na
řadu operace. Endoskopických odstranění
polypů má za sebou už šest. A plánuje se
další. Pořád dokola. Tak se přišel poradit,
kde dělá v životě chybu.
Karlovi je čtyřiadvacet. Je vrcholový
sportovec, fotbalista, dodržuje vzornou
životosprávu. Jeho potíže začaly ve třinácti
letech. Tehdy se objevily stavy dechové
tísně. Lékaři diagnostikovali počínající
asthma a nasadili kortikoidy. Od té doby je
užívá. Celoročně, každý den. K inhalacím
vystřídal Beclomet, Symbicort a Ecobec.
Poslední půlrok vdechuje každé ráno Mi-

Karla jsem podrobně vyšetřil, poslechl plíce a nic na něm nenašel. Dýchání
sklípkové, čisté, po astmatu ani stopy.
Ani on sám si na záchvaty dušnosti
nestěžoval. Žádné asthma totiž nemá, ani
neměl. Dechová tíseň se objevila v době,
kdy se rodiče za dramatických okolností
rozváděli. Doma tehdy měli strašné dusno.
Karel je citlivý a hádky rodičů intenzivně
prožíval. Byl v neustálém napětí, sevřený,
doslova lapal po dechu. Jeho potíže byly
somatizací, ztělesňováním složité rodinné
situace, žádným astmatem. Na to se kortikoidy nedávají. Když je ale pan doktor
předepsal, starostlivá matka dohlížela nad
jejich pravidelným užíváním. Když dospěl,
pokračoval v zavedené praxi sám. K lékaři
si už chodil jen pro recept. Před sedmi
lety ho začaly trápit nosní polypy a ztráta čichu. Vůbec nechápal, co to mohlo
způsobit. Vždyť přece tolik let pravidelně
užívá léky. Právě proto!
Kortikoidy jsou extrémně účinné,
ale také zrádné léky. Mají rychlý a silný
protialergický, protizánětlivý účinek.
Zmírňují otok a svědění. Jejich podání
musí být vždy dokonale zdůvodněné,
doba užívání pokud možno co nejkratší.
V opačném případě přicházejí na řadu
účinky nežádoucí. Přestože se kortikoidů
při jejich inhalačním podání dostává do
těla relativně málo, mohou se projevit

i celkově: odvápněním kostí, postižením
zraku: šedým nebo zeleným zákalem,
zvýšením nitroočního tlaku nebo kožními
problémy. Nejzávažnější jsou ale jejich nežádoucí účinky přímo na sliznici
nosu a dýchacích cest. Dochází k jejímu
ztenčení, sliznice je zranitelnější, stěny
vlásečnic ztrácejí pružnost, zůstávají trvale
rozšířené, snadno praskají a krvácejí. Kortikoidy na jedné straně potlačují alergickou
slizniční reakci, na straně druhé oslabují
její imunitu. Sliznice je o to náchylnější
k infekcím a zánětům.
Karlovi jsem vysvětlil, že za polypy,
krvácení z nosu ani za ztrátu čichu nemůže.
Příčinou jeho choroby je lék. Dlouholetým
svědomitým užíváním kortikoidů si zničil
čichové buňky i nosní sliznici. Ta se zoufale brání tvorbou polypů. Karel je dvakrát
denně zalévá jako zeleninu na zahrádce.
Každý rok je lékař endoskopickou operací sklidí. A tak pořád dokola. S Karlem
jsme se domluvili, že další operaci polypů
odloží. Kortikoidy do nosu si přestane
vstřikovat okamžitě, s inhalačními se
rozloučí postupně, aby si tělo odvyklo
a vystačilo s kortikoidy z vlastních zdrojů.
Při kontrole po půl roce byl úplně bez léků.
Bez asthmatických potíží zvládá vrcholovou kopanou. Trochu se mu zlepšil čich.
To ale nejpodstatnější: růst polypů se zastavil. Potvrdil mu to i lékař na ORL. Operaci má ještě v záloze. Vypadá to ale, že
letos se už polypy sklízet nebudou.
vyšlo na www.vitalia.cz
http://blog.aktualne.cz/blogy/janhnizdil.php?itemid=27304

Jojobový olej na kůži i na vlasy
Už předkolumbovští indiáni si všimli,
že semínka jojoby mají zajímavé vlastnosti. Ohřívali je, drtili a vzniklou hmotu
používali na vlasy a také místo různých
léčivých krémů a mazadel založených
na zvířecích tucích. Jistou zajímavostí je
i fakt, že jojobový olej má takové vlastnosti, že v kosmetice dokázal nahradit
olej z vorvaňů a tím do jisté míry přispívá
i k ochraně našich největších savců.
Větší využívání jojoby nechrání jen
velryby. Přispívá i k ochraně žraloků,
protože obsahuje skvalen, který se jinak
získává z žraločích jater. Ten zabezpečuje
kůži před vysušováním a má antibakteriální a antimykotické vlastnosti. Samozřejmě
jako i v jiných olejích je v oleji jojobovém
vysoký obsah vitamínu E, který je velmi kvalitním přirozeným antioxidantem
a také nenasycené kyseliny (vitamín F),
díky kterým kůže pomaleji stárne, rych-

leji se regeneruje a je výrazně lépe hydratovaná.
Jojobový olej má více výhod, díky
kterým se doporučuje při péči o pleť.
Dobře se vstřebává a jak už bylo zmíněno,
pomáhá hydratovat pokožku. Je vhodný
i pro lidi trpící akné a ty, kteří mají hodně
citlivou pleť. Můžeme ho najít i přípravcích proti celulitidě a na strie, čistý může
velmi dobře zastoupit balzámy (a nebo ho
můžeme do oblíbeného balzámu trochu
přimíchat). Doporučuje se ho natírat do
kůže v místech, kde ji více vystavujeme atmosférickým vlivům a také tam, kde ji pravidelně otíráme (lokty, chodidla nebo např.
ruce). Lze ho také používat místo pomády.
Dá se ho také smíchat s kondicionérem, vlasy budou potom výrazně měkčí,
lesklejší a lépe vyživené. Je vhodný pro
lámavé a přesušené vlasy a také pro lidi,
kteří mají problémy s lupy. Čistý jojobo-
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Nový výzkum ukazuje, že tato rozšířená neupřímnost si vybírá daň nejenom na
vaší dobré pověsti, ale má také významný
dopad na vaše zdraví. Co je ještě úžasnější,
když se naučíte říkat pravdu, může to snížit
riziko bolesti v krku, nachlazení a bolestí
hlavy.
Dopad upřímnosti na vaše zdraví
V díle Základní pravidlo psychoanalýzy z roku 1904 Sigmund Freud uvádí,
že k vyléčení pacienta je bezpodmínečně
nutná upřímnost. Jak ukazuje moderní výzkum z roku 2014, Freud o tomto principu
nehovořil jen tak zbůhdarma.
Studii, která byla prezentována na celostátním sjezdu Amerického svazu psychologů, provedli dva odborníci z Univerzity Notre Dame. Ti rozdělili 72 dospělých
účastníků projektu do dvou skupin – jedna,
která měla mluvit pouze pravdu, zatímco
lidé z druhé skupiny se měli chovat jako
normálně (kontrolní skupina). Členové
„upřímné skupiny“ dostali tyto instrukce:
„V průběhu následujících pěti týdnů
musíte každý den mluvit upřímně, pravdivě a bez přetvářky – nejenom u velkých
věcí, ale i u maličkostí, například proč jste
se zpozdili. Pokud budete v situacích, kdy
bude vaše prohlášení bráno vážně, a nepůjde o žertování nebo zřejmé přehánění, musíte vždy myslet vážně to, co říkáte. Pokud
chcete, nemusíte na otázky odpovídat, ale
když reagovat budete, musíte myslet vážně
to, co říkáte.“
Na konci studie byly mezi oběma skupinami zaznamenány výrazné rozdíly ve
zdraví. Lidé v upřímné skupině měli v průměru o sedm symptomů (bolest v krku, bolest hlavy, žaludeční nevolnost, psychické
napětí, aj.) méně než v kontrolní skupině.
Jedna z autorek studie, profesorka
psychologie Anita Kellyová, se danými
instrukcemi řídila také a poznamenala, že
zatímco v zimě bývá normálně nachlazená pět- až sedmkrát, tentokrát neměla ani
jeden případ, a to i navzdory faktu, že se
jí dostávalo méně spánku než normálně.
Jak poznamenal časopis Forbes: „Možná,

že všechno to lhaní způsobuje neustálý
psychosomatický stres, který oslabuje
náš imunitní systém.“

S POCTIVOSTÍ NEJDÁL
DOJDEŠ – I VE ZDRAVÍ
Poctivost a pravdomluvnost mohou
být lepší než léky. A když nevěříte, zkuste si to. Zkuste pět týdnů nelhat a uvidíte,
jestli vám to pomůže – fyzicky i duševně.
Pokud se vám z lhaní už stala železná košile, zkuste ji odhodit, třeba vystavením
výrazného nápisu s vaší novou zásadou:
S poctivostí nejdál dojdeš. Ve studii se studenty zastavilo žáky od podvádění vnímání morálních zásad. Když jim výzkumníci
připomněli před testem, jaká jsou etická
pravidla školy, k žádným podvodům nedošlo.
Stejně tomu bylo, když měli účastníci výzkumu přísahat na bibli. Nejenom že
nepodváděli křesťané, ale ani samozvaní
ateisté. Anita Kellyová, jejíž studie dospěla k závěru, že poctivost má skutečné
zdravotní přínosy, doporučuje, aby se lidé
začali napravovat pozvolna. Každému to
občas ujede, ale když k tomu dojde, prostě
to napravte.
„Být upřímný vyžaduje proces a chce
to procvičovat. Být pravdomluvný vás přivede blíž ke slušným lidem, odradí negativisty a ucítíte pak jistou naději pro tento
svět,“ říká Kellyová.
celý článek číst na: http://www.epochtimes.cz/2016052523242/Mluvit-pravdu-muze-mit-priznivy-dopad-na-zdravi.html
Přeložil a editoval: Ondřej Horecký

Dýňová semena
Dýně je bylina z čeledi tykvovitých.
Známo je asi 25 druhů. Původem jsou
hlavně z tropické Afriky. Dýně setá, Cucumis sativus (okurka), se pěstuje pro plody,
které se nedozrálé používají jako zelenina.
Velmi bohatá na obsažené látky jsou její
semena. Dýňová semena jsou velmi oblíbenou pochoutkou. Obsahují zinek, který
chrání náš imunitní systém. Olej z těchto
semen je skvělý.
Zmírňuje potíže u onemocnění prostaty – bolestivé močení. Snižují míru nutkání
k močení, mají uklidňující účinek a příznivý vliv na svalstvo močového měchýře. Při
slabosti močového měchýře u mužů i žen,
jakož i při jiných funkčních poruchách močového měchýře a onemocněních prostaty.
Navíc se uvádí, že potlačují parazity v zažívacím traktu. Dýňová semínka patří do
zdravé kuchyně, protože jsou plná dalších
cenných látek pro naše tělo. Jsou bohatá
především na fosfor, zinek a vitamín E. Obsahují také vitaminy A, D, vitaminy skupiny
B a minerály jako draslík, mangan a měď.
Jsou rovněž zdrojem cenných nenasycených mastných kyselin, které snižují
cholesterol, vysoký tlak a riziko infarktu
i mrtvice. Dýňová semena mají specifickou, oříškově nasládlou chuť. V dýňových
semenech najdeme také velmi hodnotné

tuky, esenciální mastné kyseliny skupin
Omega 3 i Omega 6, celou škálu aminokyselin a asi čtvrtinu obsahu tvoří proteiny.
Semena jsou jedním z nejbohatších zdrojů
aminokyseliny tryptophan, jejíž zastoupení
ve výživě většiny lidí je dost nízké, protože tato aminokyselina je obzvlášť citlivá na
tepelné zpracování.
Má přítom přímý vliv na hladinu serotoninu, stimuluje jeho vyplavování
v mozku, čímž může příznivě ovlivnit
náladu nebo depresi. Ovšem je nutno vzít
do úvahy, že by je neměli pacienti, kteří
užívají antidepresiva či příbuzné léky. Jsou
výborná v ranních cereáliích a müsli, s jogurtem, do buchet nebo domácího pečiva,
na přípravu kaší, pomazánek, salátů nebo
jen tak k zdravému mlsání. Zkrátka, dýňová semena jsou velmi hodnotnou lahůdkou
z rostlinné říše a nadmíru přínosnou složkou našeho jídelníčku.
https://www.celostnimedicina.cz/dynova-semena.htm#ixzz4GvFpaL45

vý olej můžeme jemně vetřít (nebo spíše
vmasírovat) do kůže na hlavě přibližně půl
hodiny před mytím vlasů. Pokud máme
vlasy hodně zničené, je lepší je nejdříve
navlhčit, pak na ně nanést olej, zabalit do
fólie a teplého ručníku a nechat účinkovat
kolem hodinky. Pak je omyjeme nějakým
jemným (ideální jsou dětské) šampónem.
Samozřejmě když účinkuje na vlasy, tak je
vhodný i pro nehty. Doporučuje se lidem,
kteří je mají hodně křehké a často se jim
lámou nebo štěpí.
Info: Jedna pikantnůstka na konec, jojobový olej je vlastně… vosk.

Jaká je tedy hranice odolnosti lidské páteře? Průměrná
hranice odolnosti páteře staticky průměrného člověka
je přibližně 350 kg. Je to ovšem různé pro jednotlivé
části páteře Krční obratle vydrží zhruba 113 kg, hrudní
210 kg a bederní 400 kg. Pokud vezmeme v úvahu,
že normální zátěž lidské páteře podmíněná váhou části
těla, která je nad ní, je u krční páteře 50 kg, u hrudní
kolem 75 kg a u bederní 125 kg, vyjde nám, že páteř
by vydržela téměř třikrát větší zátěž!
Zátěž je důležitá věc. Jak se říká, pokud budete
dostatečně dlouho, bezohledně a bez jakékoli péče jezdit se svým autem, nakonec se vám rozbije. A následná
oprava bude znamenat jen výměnu jedné nefungující části za jinou. Meziobratlové ploténky jsou vystaveny vlivům hmotnosti těla a rovněž také svalového tonusu, který působí na
ploténky jako dodatečná zatěžující síla. Ta největší zátěž působí na bederní meziobratlové
ploténky při poloze vsedě. Pokud u člověka s tělesnou váhou 70 kg působí na čtvrtou
bederní ploténku při poloze vleže zátěž 20 kg, vestoje (nebo při chůzi) je to od 70 do 100
kg a při poloze vsedě už 140 kg a více! Právě to je jednou z hlavních příčin toho, že lidé,
kteří více sedí a méně chodí, častěji trpí osteochondrózou.

http://www.prostezdravi.cz/jojobovy-olej-na-kuzi-na-vlasy/

S použitím materiálu z knihy
Osteochondróza pro profesionálního pacienta prof. Igora Danilova

Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye

RODINA – SPOLEČNOST
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JÁ A TY:

Zralá láska není ve vztazích přítomna od začátku
Stabilita do vztahu přichází, když připustíme, že hlavní potíž vlastně nemáme
s partnerem. Že neklid, podivná prázdnota
a nespokojenost vyvěrá v první radě z našeho vlastního nitra. Směrem k partnerovi
si s pochopením uvědomíme, že má sice
spoustu slabostí a často nám jde na nervy.
Má toho možná i hodně nezpracovaného ze
své minulosti, takže nás nezřídka obsazuje
do rolí, které nechceme a nemůžeme hrát
(jde na příklad o to, že v druhém hledáme
svého rodiče a chceme, aby byly naplněny
naše dětské potřeby).
Jedno mívají oba v páru obvykle společné: V nedokonalostech a potřebě růst
v lásce jsou na tom stejně. A právě to je výzva k velkému prohlédnutí: Vždyť i ty se
mnou to máš těžké! I já mám slabé a zranitelné stránky. Nejen tebe, ale i sebe překvapuji svými reakcemi a svým prožíváním.
Jak často si nerozumím. Naše hádky jen
prozrazují, že náš vztah je jako hladina
vody, která zrcadlí, jak moc se potřebujeme vzájemně omývat.
Jsme na jedné lodi, ty a já. A když
už jsme na ni nastoupili, nebo ještě
lépe, když jsme ji spolu vystavěli, proč

MEDITACE
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každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, OPAVA
každý čtvrtek od 18 hodin

ji opouštět? Není dokonalá, ale je to
naše loď. Když jí zkusíme dát ze sebe to
nejlepší, třeba v ní nakonec doplujeme
až do posledního přístavu, který nás na
společné plavbě čeká.
Být si nápomocni na cestě k sebepoznání a rozvoji
Připusťme proto, že to, co nás na
druhém štve, je ve většině případů naším
osobním problémem. (V evangeliích tento princip výstižně zachycuje podobenství
o třísce v oku bratra a trámu v našem vlastním, Matouš 7,1-5). Pokud svůj problém
neošetříme a raději utečeme, problém nás
dostihne v dalších vztazích. Tak proč ho
neřešit teď a spolu?
Někde tady se nejspíš dotýkáme tajemství úspěšných vztahů: Jakmile přijmeme, že náš partner nám dává jedinečnou
příležitost nahlédnout odvrácené hlubiny
vlastního nitra, obvykle pro něho pocítíme
větší pochopení. Začneme-li víc pracovat
na vlastních nedostatcích, náhle nemáme tolik energie ani potřeby chtít měnit
druhého. Nedovolíme také, aby se manželství změnilo ve vězení svého druhu, kde
chybí připravenost překročit individuální
zájmy a radovat se z prosperity druhého,
kde s druhým pořád soutěžím, srovnávám

se, mám potřebu ho trumfnout. Vztah
chřadne, pokud jeden nebo oba hlídají
ostřížím zrakem, aby se vše dělilo přesně
napůl, aby se ten druhý náhodou v něčem
neměl lépe. Je až neuvěřitelné, kolik řevnivosti v současných párových vztazích nalézáme. Jak se muži a ženy dohadují, kdo
si déle pospal a kdo kolikrát vstal k dítěti,
kolik měl kdo času na práci, na koníčky,
kdo si jak plní a neplní své povinnosti…
Vytrácí se nebo už zcela chybí týmové
myšlení i vědomí, že úspěch a neúspěch
jednoho se bezprostředně dotýkají i toho
druhého.
Bez zadních vrátek a s nadějí na vývoj
Naděje, že vztah vydrží a bude se stále
prohlubovat, je skryta v připravenosti, dát
do vztahu vše dobré, co máme. To s sebou
nese i potřebu vypořádat se s faktem, že
druhého k sobě nemůžeme připoutat, že
každý z nás se nějak vyvíjí a že v někte-

Kontakty: Renáta 606794639, renata.valeckova@seznam.cz
Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz

S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

rých případech (dnes bohužel ve většině)
se pravá láska nerozvine.
Je to velký paradox umění párového
soužití: Vztah chce od nás všechno, ale
žádnou absolutní jistotu nám negarantuje.
I proto je důležité, aby každý z partnerů
nalézal základní jistotu především sám
v sobě, aby nikdo nepropadal patologické
závislosti na druhém a aby neplatilo "miluji tě, protože tě potřebuji", nýbrž "potřebuji
tě, protože tě miluji a právě s tebou dostávám možnost přibližovat se schopnosti milovat v plnosti".
Schopnost bezpodmínečného přijetí
i ve chvílích zranitelnosti a selhání
Stojí za to připomenout, že realita
nakonec není rozhodující. To, jak vztah
vnímáme, jak se v něm cítíme a jak spolu
komunikujeme je dáno způsobem našeho
vidění a tím, čemu věnujeme pozornost.
Pokud své emoční prostředí zamořujeme stálým soustředěním se na to, co
nefunguje, a stálým negativismem a kritikou, pak se vztah ocitá v ohrožení,
i kdyby jinak všechny podmínky byly
ideální. Je důležité pěstovat pozitivní
ladění, emoční konfrontace ukončovat
smířením a cíleně usilovat o svornost.
O partnerském vztahu, obohaceném
samozřejmě ještě o rozměr sexuální, platí jinak to samé, co anglický básník a filozof David Whyte napsal o skutečném
přátelství: "Nastavuje zrcadlo přítomnosti
a svědčí o schopnosti odpouštět. Umožňuje
vidět sebe sama očima druhého. Po celá
léta může přetrvat pouze s tím, kdo nám
opakovaně odpouští naše provinění, a my
zase jemu. Zná naše citlivá místa i slabosti
a zůstává nablízku především v těch chvílích, kdy jsme zranitelní. Protože v okamžicích triumfu býváme zaslepení a míváme
pocit, že nikoho nepotřebujeme. Skrytá
podstata skutečné blízkosti je požehnáním
právě proto, že je objevována i ve chvílích
křehkosti, potřeby pochopení a milosrdného přijetí. Pravá láska přesahuje i odchod
a po smrti jednoho z dvojice pokračuje.
Vzájemná komunikace je nepřítomností
jednoho z aktérů jen přeměněna, a celý
vztah postupuje a zraje v tichém vnitřním
rozjímání pozůstalého i poté, co polovina
pouta odešla na onen svět."
Druhého změnit nemůžeme. Sami
u sebe ale můžeme začít třeba hned.
celý článek číst na: http://www.evalabusova.cz/clanky/ja_ty.php

Pravá Láska, to je znovuobnovení jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném spřízněnou krásu jeho Duše. Když
člověk opravdu miluje, nevidí povrchní krásu, tím myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného člověka, jeho talenty,
schopnosti, ale vnitřní krásu jeho Duchovní podstaty.
Rigden Djappo

Bolt a tsunami běženců

Cizinec je našinec. Běžec není
běženec.
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky (UNHCR) se v prvních
dvou měsících dostalo do Evropy přes
Středozemní moře 132 000 běženců. Je
to víc, než za celou první polovinu roku
2015. Cesta přes moře už letos stála život
410 lidí. O azyl v Evropské unii bude
žádat přes čtyři miliony běženců, kteří se
registrovali v Turecku. UNHCR varuje,
že Evropa je na pokraji humanitární krize.
Úřad uvedl, že Řecko nemůže situaci samo
zvládnout a je proto zásadní, aby státy EU
uskutečnily program přesídlování běženců
podle kvót. Proti tomu se staví země visegrádské čtyřky, včetně ČR. „Vláda nebude
souhlasit s žádným systémem povinných
trvalých kvót“, prohlásil premiér Bohuslav
Sobotka. Opoziční ODS a ministr financí
Andrej Babiš hrozí žalobou k Soudu EU.
Do Prahy přiletěl soukromým letadlem, v doprovodu tří bodyguardů,
nejrychlejší běžec planety Usain Bolt.
Konvoj sedmičkových bavorákům se
zastřenými skly ho dopravil do hotelu International. Od ministra obrany Martina
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Umění najít společnou řeč za všech okolností
Častým problémem, s nímž se současné páry potýkají, bývá neschopnost spolupráce při řešení běžných problémů. Společný život komplikuje tendence druhého
kritizovat i absence vzájemné velkorysosti
a empatie ve chvílích, kdy se názory či pocity muže a ženy liší, a přesto je třeba se
nějak domluvit.
Základní potíž je zřejmě v tom, že po
té, co odezní zamilovanost, ženy stejně
jako muži automaticky předpokládají, že
se ten druhý bude chovat tak, aby to vyhovovalo především mně. Že se druhý změní
a bude k dispozici pro naplňování mých
potřeb. Že začne dodržovat pravidla, na
kterých se sice dohodneme spolu, která ale
v zásadě budou kopírovat moje představy.
"Smyslem manželství je učinit ze dvou lidí
jednoho, potíž bývá určit, který z nich to
bude," postihl tuto skutečnost vtipně už
před desítkami let německo-americký satirik Henry Louis Mencken.
Ne, že bychom v partnerství a manželství neměli očekávat, že na nás náš partner bude brát ohledy, a když to jen trochu
půjde, vyjde vstříc našim přáním. Až příliš
často však dnes nastává situace, kdy v zorném úhlu obou partnerů chybí připravenost
od vlastních zájmů poodstoupit. V centru
pozornosti každého z nich nalézáme sebestřednost, nulovou schopnost vcítit se
a negativismus vůči druhému. Není přítomna skutečná láska, která v sobě zahrnuje i schopnost odpouštění a přijetí různosti.

www.polahoda.cz

Stropnického dostal darem kanady, podobné těm,
v nichž trénoval legendární Emil Zátopek. Každý
Boltův start stojí organizátory mítinku 350 000
dolarů (přes 8 miliónů korun). „V porovnání s tím,
že máme Usaina nejsou
náklady na soukromé letadlo nijak horentní“, tvrdí Karel Tejkal, mluvčí mítinku
Zlatá tretra v Ostravě.
Běžec Bolt je somatotypem nápadně
podobný běžencům. Pokud by do Evropy připlul na gumovém člunu, byl by
pravděpodobně označen za islámského
čmouda Usaina Abdi Mohammada Bolta.
Vítal by ho žiletkový plot, po zuby ozbrojení policisté by ho eskortovali do
detenčního tábora. Tam by ho čekalo odebrání otisků prstů, dokladů a peněz, nechutná strava, ostnatý drát. S kanadami by
se seznámil jedině prostřednictvím jejich
otisku na svém pozadí.
Běženců se bojíme, běžce Bolta vítáme. Barva pleti, somatotyp, ani země
původu nevadí. Je totiž ikonou vrcholového sportu, symbolem západní civilizace. Ztělesňuje její touhu po stále větší
rychlosti, stále větších výdělcích. Přitahuje
média, sponzory, sázkové a reklamní agentury. Přitahuje i nás. Vřele ho uvítáme, pohostíme, královsky zaplatíme. Alespoň na
chvíli odvede naši pozornost od běženců.
Cizinec je našinec. Na pomoc při řešení

náporu běženců nabídla vláda ČR Srbsku
částku 10 miliónů korun. Jen o dva milióny víc, než dostane Bolt za necelých deset
vteřin běhu. Běžec není běženec.
Ani kdybychom měli sprinterské schopnosti Bolta, tsunami běženců neutečeme.
Strhává dobré i zlé. Jsou v ní těhotné ženy,
děti, starci, nemocní, invalidé, ale i nápadně
dobře oblečení mladíci. Žene ji válka, hlad,
nedostatek vody, klimatické změny, touha
po lepším životě. Nezastaví ji ani žiletkový
plot, ani kalašnikovy. Pokud zablokujeme
cestu balkánskou, najde si cestu italskou.
Nezajímá ji, že jsme ji nezvali. Kdyby se
v prosinci 2004 vlády Indonésie, Srí Lanky
a Thajska zeptali v referendu obyvatel, zde
chtějí vlnu tsunami, nikdo by nejásal. Přesto
přišla. Stála životy 230 000 lidí, z toho
třetiny dětí.
Bylo otázkou času, kdy se vzedme
tsunami běženců.Tektonický zlom mezi
bohatým severem a chudým jihem byl již
příliš hluboký. Lidská masa se dala do
pohybu. Musíme ji přijmout jako realitu.
S ostatními státy Evropy a světa hledat
společná řešení. Pomáhat těm, kteří pomoc
nejvíc potřebují. Členství v EU přináší
nejen výhody, ale také závazky a povinnosti. Kde schází slušnost a solidarita, tam
je nutné ničivou sílu tsunami rovnoměrně
rozložit pomocí kvót. Je lepší se o náš blahobyt podělit, než v boji o něj život položit.
http://blog.aktualne.cz/blogy/janhnizdil.php?itemid=27424

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=7 a v knize AllatRa

Meditácie podľa kníh Anastasie Novych
v BRATISLAVE

● Autogénny tréning na uvoľnenie tela ● Ako kontrolovať myseľ ● Meditačné
techniky ● Zdielanie skúseností ● Dobrá nálada

S praktikami a meditáciami sa môžete zoznámiť v kihách Allatra a Sensei zo Šambaly,
ktoré sú zdarma k stiahnutiu na www.allatra.sk
Radi Vám poskytneme viac informácií na tejto emailovej adrese:
allatra.tv.world@gmail.com, info@allatra.sk , Katarína tel: +4210903922889

***

Kde: nám. Svobody 14 (Místecké nám), 738 01 MÍSTEK, 3. patro
Kdy: každý čtvrtek od 18 hodin
registrace předem: michal.krawiec@volny.cz, Michal 733111676,
S meditacemi a duchovními praktikami se můžete seznámit na:

http://ibisbooks.cz/dload/brozura_duchovni_praktiky_a_meditace_2vydani.pdf

www.RadioHosting.cz/radio/AllatRa/
AllatRa TV Česko-Slovensko nejsou
jen pozitivní informace, ale také humor,
přátelství, vzájemnost, krásné myšlenky, úvahy a tematické otázky, které trápí
moderního člověka v každodenním životě, „tajemství“, která se neodvážíme
sdělit ani blízké osobě. Jde o pořady,
který u nás nemají obdobu! Pořady, které vám otevou oči i duši díky převratným informacím. Jen díky opravdovým
znalostem můžeme pochopit mechanizmus fungování sebe sama, svých emocí i fyzických stavů a stát se režisérem
svého šťastného života!

Igore Michajloviči, chtěla bych
se zaměřit na téma nadcházejících
katastrof. Je zřejmé, že již probíhají
a narůstají s šokující frekvencí. Svět je na
pokraji globálních katastrof. A čím žije
společnost, čímž žijí lidé na světě, když
dochází ke kataklyzmatům?
IM: Lidé žijí tím, čím žili před nimi.
Jediní, které to zasahuje, jsou lidé, kteří
se nachází přímo v epicentru katastrofy. U nich začínají problémy, těžkosti.
Potřebují pomoc. Ale, bohužel, dnešní
svět není připraven. A to je pravda. Není
připraven pomoci těm, kteří trpí. Už nejednou jsme viděli, že pomoc přichází příliš
pozdě, a někdy vůbec ne. To je způsobeno
v první řadě vzájemnou nesnášenlivostí
lidí. U nás se nyní bohužel ze všech sil
vychovává spotřebitelská společnost.
Protože na prvním místě je ekonomika.
V každém státě. Samozřejmě i soukromé zájmy některých osob, skupin lidí
a celkově vlád. Dnes se bohužel pohlíží na
stát nikoli jako na společenství lidí, kteří
tam žijí, ale jako na určitou skupinu lidí,
kteří řídí tuto zemi. Tak tomu skutečně je.
A samozřejmě jejich zájmy jsou zcela jiné.
Ale v této honbě za ekonomickým
bohatstvím jsme bohužel opomenuli to
nejzákladnější - lidskost. Lidé se stali
netolerantní jeden k druhému. Nyní to
můžeme často vidět kolem sebe. Třeba
nedávno, tehdy, když začal problém
v Evropě. Když pouze několik milionů
lidí bylo nuceno sem migrovat. To
přivedlo Evropu prakticky ke kolapsu.
A to je jen pár milionů. V podstatě, není
to už žádným tajemstvím, můžeme tedy
o tom mluvit…v příštích letech bude příliv
migrantů několik miliard lidí. A co potom?
Opravdu, to co říkáte, se skutečně
děje. V roce 2014 vědci «ALLATRA SCIENCE» vydali zprávu, v níž jasně popsali
globální katastrofy. Neuběhly ani dva
roky, a události se vyvíjejí s neuvěřitelnou
rychlostí a v takovém obrovském rozsahu.
IM: Události se skutečně vyvíjí podle této zprávy. Jsem obeznámen s touto
zprávou. Naštěstí vyšla ve velmi krátké
verzi, díky Bohu. Protože není třeba
lidí děsit. To v první řadě. Lidé musí žít
v klidu. Ale zároveň musí být varováni.
Skutečně, situace se zhoršuje v klimatologii a mnoha dalších oblastech. Ale to
není podstatné. Nejhorší ze všeho je, že se
zhoršuje situace v mezilidských vztazích.
Tak, jak jsme již říkali, ve vzájemné netoleranci, a podobně. Banální egoismus. Ten

Nejsme schopni změnit délku svého života, něco však můžeme udělat s jeho šířkou a hloubkou. Indická moudrost

převládá v lidech. A ten se projevuje všude.
Projevuje se ve společnosti, v rodině, projevuje se doslova v celém lidstvu. Zde je
problém, samozřejmě. Nemělo by to tak
být, mělo by to být jinak.

BEZPEČNOST to je vzájemný respekt
člověka k člověku.
Lidé by se měli alespoň respektovat navzájem. Pokud se nedokážou
mít radi, tak alespoň aby se navzájem
respektovali. Měli by chápat, že
všichni jsme stejná krev. Bez ohledu
na národnost nebo na cokoliv jiného.
On je také člověk. A v zásadě, kdyby
si to lidé dokázali uvědomit ještě dnes,
byli by lidštější. A takových problémů,
jaké nastaly v Evropě, by nebylo. Ale
nejen Evropané mají vinu na tomto problému. Vína je oboustranná. I na straně
imigrantů, i na straně přijímající země. Je
to způsobeno tím, že jak jedni, tak druzí
jsou nevychovaní. Doslova. Přicházejí do
cizí kultury se svými zvyky, se svou vlastní kulturou. Dostali se jakoby na svobodu
a myslí si, že si mohou dělat, co chtějí.
Přijdou a myslí si, že všichni jím dlužní.
To není správné. Pokud je člověk zvyklý
na jisté zvyky, pak stačí málo - a už cítí
diskomfort. A co způsobuje diskomfort?
Hněv. Správně? Z toho se, přirozeně,
velmi snadno zrodí nenávist. Nejednou
jsme viděli, co se tam dělo s těmito ubohými lidmi, kteří byli k tomu donuceni.
Už tak toho dost zažili, a ještě strádají
kvůli odsuzování, protože…ne všichni,
zdůrazňuji, jen jednotlivci z nich, se chovali nevychovaně. Páchali přestupky,
výtržnosti a tak dále. A právě tito jedinci
vyvolali hněv u místního obyvatelstva.
A vznikaly tvrdé střety někdy i s vážnými
následky. To není správné. To se děje
proto, že proces výchovy je přehlížen.
V pravém slova smyslu. Stalo se módním být bohatý, nebo alespoň se tvářit,
že jsi bohatý - to znamená, že si tě druzí
váží. Ale není už módní, být člověkem.
Obyčejným, laskavým, dobrým člověkem.
A to je velmi vážné opomenutí. Kdyby se
trochu změnil vektor…, ale to opět závisí
na samotných lidech.
úryvek z videorozhovoru „Nadcházející
přírodní katastrofy. O vztazích mezi lidmi. Zrození lidskosti. Jediná Pravda pro všechny“.

https://www.youtube.com/watch?v=0TqI9BRGAFU
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Odkryjte tajemství nejteplejšího jezera v Evropě
Teplota maďarského Hévízu, největšího termálního jezera na světě, dosahuje
v létě až 38 °C
Termální jezero Hévíz je z České
republiky vzdáleno jen pár hodin cest,
a pyšní se jedním velmi zásadním NEJ. Je
NEJvětším biologicky aktivním přírodním
termálním jezerem světa.
Cestovatelé a znalci si možná kladou
otázku, a co jezero Echo na Novém Zélandu? Ano, je větší a jeho voda je teplejší, ale
přesto se jezeru Hévíz nevyrovná. Není totiž vhodné ke koupání a nemůže být tudíž
využito k lékařským účelům. S klidným
vědomím tedy lze prohlásit, že Hévíz je
největším termálním jezerem světa vhodným ke koupání.

Celoroční možnost koupání
Jezero Hévíz s rozlohou 4,4 hektarů
je napájeno termálním pramenem, který
obsahuje sloučeniny síry a nerostných látek a vyvěrá v hloubce 38,5 metrů v pra-

menné jeskyni na dně jezera. Prameny
jsou v jeskyni vlastně dva - na východní
straně vyvěrá do jezera voda s teplotou
17,2 °C a na západní straně pramení voda
horká 39,6 °C. V létě dosahuje voda v jezeře teploty až 38 °C, v zimě se pohybuje
v rozmezí 23-25 °C. Koupání v něm je tak
zajímavým a současně příjemným zpestřením pobytu bez ohledu na počasí a roční
období. Pramen je tak mohutný, že dokáže
za 72 hodin vyměnit celý obsah jezera.
Jedinečný masážní efekt
Teplá voda ze spodní části jezera stoupá
k hladině, zatímco ochlazená voda z povrchu klesá ke dnu. Toto dvousměrné proudění, podpořené otáčením vodní masy vpravo
díky oválnému tvaru jezera, udržuje vodu
v neustálém pohybu. To napomáhá k regulaci teploty vody v jezeře, k distribuci ve
vodě rozpuštěných látek a zároveň poskytuje koupajícím se jedinečný masážní účinek.
Skvělé místo pro alergiky
Hévíz je díky termálnímu jezeru
i skvělou lokalitou pro alergiky. Neustále
se opakující odpařování vody z termálního
jezera čistí vzduch, tudíž je okolí jezera
i prostředí lázní zbaveno téměř veškerého
prachu a alergenů.
Přednosti letního období
Pokud patříte k dobrodružnějším
turistům, můžete při pobytu v létě vy-

DOJEMNÉ OPOJENÍ
Cit, na který těžko hledám slova,
oči mi dojetím vlhnou stále znova.
Žasnu, co se dá prožít – vídat,
láska, víra i radost tě učí vnímat.

zkoušet některé speciální programy, bez
ohledu na věkovou skupinu, jako je let
horkovzdušným balonem, projížďka na
Segway či elektrickém kole, zahrát si můžete také golf nebo si prohlédnout místní jeskyně. Hévíz a jeho okolí poskytuje
četné možnosti pro vyjížďky na jízdních
kolech, má rozvětvenou síť cyklotras
a značených turistických cest. Mezi turistické zajímavosti v okolí patří mimo jiné
zříceniny hradů v Sümegu, Tátice a Szigligetu, krásný je i zámek Festetic ve městě
Keszthely. Na své si přijdou i příznivci
letních festivalů.
Skvělý servis pro všechny
Hévíz nabízí perfektní servis: nachází
se zde mnoho restaurací, kaváren, cukráren
a hospůdek. K dispozici je 10 000 lůžek,
od ubytování v soukromí, přes penzióny s rodinou atmosférou až po prémiové
3-5 hvězdičkové hotely za velmi atraktivní
ceny a pro celé rodiny.
Více o Hévízu na
www.heviz.hu/cz/hevizske_jezero

Překvapivě pokročilé způsoby,
jak se dávní Číňané koupali
a jak prali prádlo
velmi rozšířenou na počátku dynastie Chan
(206 př. n. l.– 220 n. l.) Asi o tisíc let později během dynastie Ťin se saponin vyráběl
a prodával v různých odlitcích (tzv. ingot).
Obchody v Pekingu specializující se na
prodej vonného ingotu ve tvaru ovoce byly
zavřeny za vlády komunistického režimu
v 50. letech 20. století, čímž byla tisíciletá
tradice přerušena.
Čínská kultura věnovala od dávných dob
vysokou pozornost čistotě a některé metody, které vynalezli k praní oděvů a ke
koupelím ve světě bez tekoucí vody nebo
elektřiny, jsou sofistikovanější, než by se
dalo čekat.
Během staletí byly používány stále se zdokonalující formy roztoků na rostlinné bázi,
bez moderního mýdla, aby udržovaly oblečení čisté a bílé.
Během dynastie Čou, asi před 3 000 lety,
Číňané objevili, že popel některých rostlin
může být využit k odstraňování mastnoty.
Tato metoda je zaznamenána v „Rituálu
Čou“ – posvátném dokumentu detailně
popisujícím náboženské ceremoniály této
rané čínské dynastie.
„Záznam o obchodu a řemesle“ je dokumentem z období Válčících států a ke konci dynastie Čou (700–220 př. n l.), kde jsou
zápisy o tom, jak byly čistící metody dynastie Čou vylepšovány. Rostlinný popel
byl smíchán s rozdrcenými mušlemi a vytvořil tak alkalickou chemickou substanci,
která dokázala odstranit skvrny z lehce
obarvených hedvábných látek.
Později Číňané objevili přirozeně se vyskytující formu saponinu, která mohla být
extrahována z popela mořských řas, určitých rostlin a pelyňku. Tato metoda se stala

Další primitivní forma mýdla na praní se
objevila ve východní Číně během dynastie
Sung (1127–1279), kdy lidé hnětli prášek
z dřezovce trojtrnnéno do koulí o velikosti pomeranče. Tyto míčky vytvářely
bublinky a byly efektivní v odstraňování
špíny a skvrn. Čínské slovo označující tyto
koule „feizao“ se v moderní době stále používá k označení mýdla.

Dřezovec trojtrnný
Lidé ve staré Číně, podobně jako v jiných
zemích, neměli velké množství horké
vody, aby se v ní mohli koupat. Během vlády dynastie Čchin (221–206 př. n. l.) lidé
recyklovali vodu použitou pro praní rýže,
aby si umyli obličej a vlasy. S'-ma Čchien,
známý historik za dynastie Chan, ve své
knize tento způsob mytí vlasů zmiňuje.
Číňané si vedli ale i lépe. Druh mycího
prostředku nazývaný „koupací fazole“ se
používal za časů Severní a Jižní dynastie
(420–589). Tyto „fazole“ se vyráběly nezvyklým způsobem – ze zpracované slinivky prasat, jak je zaznamenáno v lékařské
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knize, jejímž autorem je známý lékař Sun
S'-miao z období dynastie Suej a Tchang.
Sun S'-miao zde popisuje, jak se pankreas
zbaví krve, pak se tře, až vznikne substan-

Láska s krásnem dávají pohlazení,
žasneš – jak vše se rázem mění.
Neznámé city se náhle probouzejí,
v duši ti andělské písně znějí.
Někdo maluje, hraje, píše, zpívá…..
jaká touha se v tom všem skrývá.
Tušíš, že tajemno ti pozvánku píše,
dojetím jsem beze - slov – tiše.
Jílková Hana

VŽDY MÁME NA VÝBĚR
Vždycky jsem se bála psů, a tak pokud
to šlo, raději jsem se jim vyhýbala. Jen
jednou, když jsme s mou tehdy sedmiletou dcerou byly na výletě
a z nedaleké chalupy proti
nám s hlasitým štěkotem
vyběhl pes, mně mateřská
síla okamžitě vymrštila do
prostoru mezi psa a dítě.
Naštěstí se tenkrát nic nestalo. Ale ten pocit jistoty
a nečekané síly, že bych
dokázala cokoliv, jsem si
ještě nějakou dobu pamatovala.
Život ubíhal. Dcera už
měla první stupeň školní
docházky za sebou a také
mým známým a kamarádkám děti postupně dorůstaly. Ale zároveň
s tím začali do jejich rodin přibývat pejsci.
Měla jsem tedy na výběr, buď už je nebudu
navštěvovat, nebo se psů přestanu bát. Zvolila jsem druhou možnost. Postupně jsem
se seznamovala s povahami a zvyky těchto
nových rodinných příslušníků. Začala jsem
u těch nejmenších a skončila u škodolibého
malamuta na zahradě u domu mé bývalé

Les jako dárce

ce podobná sádře. Sádra se pak smíchala
s práškem z fazolí a vonnými esencemi. Při
použití roztok vylučoval trávící enzymy
a vytvářel pěnový efekt společně se saponiny a lecitinem ve fazolích. Výrobek čistil
nejen kůži, ale také ji vyživoval.
Později byly v Číně rozvinuty různé verze koupacích fazolí určené speciálně pro
mytí těla, obličeje či oblečení. Sun S'-miao tehdy doporučoval, aby byly produkty
dostupné jak pro lidi z vysokých, tak i nízkých ekonomických poměrů.
Během období dynastie Ming a Čching
byly koupací fazole vylepšeny pomocí granulovaného cukru a rozpuštěného sádla.
Prášek z fazolí byl nahrazen uhličitanem
sodným, tedy sodou na praní.
Konečná forma čistících roztoků dávných
Číňanů se podobá dnešnímu mýdlu vyráběnému industrializovanými způsoby.
Přeložila Karolína K
http://www.epochtimes.
cz/2016050623217/Prekvapive-pokrocile-zpusoby-jak-se-davni-Cinane-koupali-a-jak-prali-pradlo.html

Stojím na kraji lesa, zouvám boty.
Vstupuji do chrámu, kde je připravena hostina pro poutníky. Měkký mech lehce hladí
moje chodidla. Kam mé oko dohlédne, vidím borůvčí. Modravé plody na mne volají: „Ochutnej, je v nás síla celého lesa.“
Usměji se a vidím, že i ty docela maličké,
které neměly dostatek vláhy, mi nabízí svůj

Koncem srpna vrcholí sklizeň ovoce
a zeleniny. Všechny tyto čerstvé lahůdky
se musí včas spotřebovat, zavařit nebo
zmrazit. Velmi často není možné veškerou
čerstvou úrodu ze stromů a keřů takhle
využít. Jednou z možností je určité druhy
ovoce a zeleniny správně uskladnit. Díky
tomu si budete moci užívat vlastních lahůdek, potravin plných vitamínu, také
během zimní sezóny.
Níže najdete několik užitečných tipů,
jak správně skladovat zeleninu a ovoce tak,
abyste z ní měli užitek až do pozdní zimy.

bory pravidelně přeskupují, což zabraňuje
předčasnému klíčení. Skladovací teplota
by neměla klesnout pod 4 ° C. V opačném
případě se bramborový škrob promění na
cukr a brambory získají nasládlou chuť.
● Kořenová zelenina jako je mrkev,
celer a červená řepa se velmi dobře skladuje v tmavých, vlhkých, nemrznoucích
sklepních prostorech. Tato zelenina se má
skladovat ve vlhkém písku, aby nevysychala.
● Cibule a česnek se musí před uskladněním očistit a vysušit na vzduchu. Pokud
nebude tato zelenina dostatečně suchá,
můžete ji zaplést do pletenců. Po jejich
vysušení na suchém a chladném místě je
budete moci zase normálně skladovat. Při
používání v kuchyni si přineste vždy jen
malé množství česneku nebo cibule - podle potřeby pro vaření. V opačném případě
se cibule v prostoru kuchyně velmi rychle
kazí v důsledku vyšší teploty.
http://www.gardena.com/

Láska je největší léčivá síla v přírodě. Osho

Alka Bazalka, AAS

spolužačky. Uvědomila jsem si, že důvodem
mého strachu byla neznalost, že jsem nevěděla jak se ke psům chovat, co znamená ta
která jejich reakce či štěkot.
Dnes už se psů nebojím, ale z těch velkých
mám respekt. Nedávno
jsem se ráno šla projít za
město k řece. Nebylo ještě
ani 9 hodin a tak po blízké cyklostezce projelo jen
pár cyklistů a v řece jsem
zahlédla lovit 2 rybáře. Na
pěšině mezi cyklostezkou
a řekou jsem šla sama,
když proti mně najednou
vyšla mladá žena s velkým
hnědočerným psem, který
měl výškou blíže k mému
pasu než k zemi. Nejdřív mě napadlo, že se
paní pro jistotu zeptám, zda je pejsek hodný
a já mohu klidně projít. Ale než jsem nápad
zrealizovala, uvědomila jsem si, že vůbec
nezáleží na tom co paní, co pes, že rozhodující je, co já! Po tomto uvědomění jsem
odhodlaně a s naprostým klidem kolem psa
prošla a pokračovala dál svou cestou vpřed.
Alena Chamrádová, Ostrava
pokrm. Stromy kolem jsou svědky tohoto
přítomného okamžiku a drží ochrannou
stráž. Všeprostupující ticho mne vede do
mého nitra, cítím zvláštní naplnění a pocit
radosti, který pramení z toho, že jsem.
Najednou jsem součástí něčeho, co
je mnohem starší než já sama. Je to velký
organismus, který dýchá jedním dechem
a i já jsem pro tuto chvíli zajedno se všemi jeho složkami. Neexistuje ani minulost,
ani budoucnost. Jen vůně přítomnosti. Čas
se zastavil. Ale to je jen zdání. Uvnitř vše
pulzuje životem, nové buňky se rodí, staré
umírají. Les se odevzdává ročním obdobím, tančí v souladu s nimi a každému otevře svoji náruč. Miluji les pro jeho tajemné
kouzlo. Klidně zakřičím, bude-li to třeba,
že les není jen továrna na dřevo. Les je živá
bytost neustále dávající své plody. Jeho
vůně je neopakovatelná - z rána vlhká,
kdy na spodním tónu doznívá píseň rosy.
Za teplých letních dní zpívá kolem poledne horkou letní píseň a klacíky praskají
pod nohami i malým tanečnicím. A jaká je
píseň večerní? Za soumraku zpívají ptáci
svojí modlitbu a chlad spolu s mlhou se
zvolna mísí s teplým vzduchem.
Je čas jít, natrhám si hrst borůvek na
cestu, abych měla dost síly. A zašeptám:
„děkuji ti za tvé dary.“
Alena Stellnerová, AAS

Bylinkové mašlovačky

Užitečné tipy pro správné skladování zeleniny
● Za první se musíte vyvarovat skladování ovoce a zeleniny ve stejné místnosti.
Určité druhy ovoce, především jablka, vylučují hormon etylén, který zkracuje dobu
skladování zeleniny tak, že urychluje její
dozrávání.
● Pro skladování vybírejte dokonalou
zeleninu bez známek poškození. V opačném případě by mohla být hniloba, škůdci
a nemoci přeneseny na zbytek skladované
zeleniny. Provádějte pravidelné kontroly,
nahnilou zeleninu okamžitě vyhoďte.
● Ideální je sbírat a skladovat úrodu za
suchého počasí, jinak bude mokrá zelenina
rychleji zahnívat.
● Brambory by se měly skladovat
v tmavé, chladné (5-8°C) a vlhké (relativní
vlhkost 80-90%) místnosti. Těmto podmínkám velmi často vyhovují sklepy. Ideální pro skladování jsou dřevěné přepravky
s dolním otvorem: brambory jsou odebírány ze dna dřevěné nádoby, čímž ty horní
kloužou dolů. Přitom se zbývající bram-

Jen ten, kdo hlavu skloní,
uslyší, jak zvonky zvoní.

Bez bylinek si vaření už ani nedokážu
představit. Napadlo mě použít je i na
mašlování. Bylinková mašlovačka je praktická vychytávka, která vám mile zpříjemní
grilování, nebo ji spolu s lahvičkou kvalitního oleje můžete věnovat jako originální
a krásně voňavý dárek.
♦ různé větvičky bylinek s dřevitými
stonky: rozmarýna, saturejka, tymián...
♦ vázací drátek
♦ olivový olej
Nastříhejte bylinky po celých
větvičkách. Na každou mašlovačku jich
budete potřebovat asi 4-6, záleží na síle
a košatosti větvičky. Spodní dvě třetiny
každé větvičky otrhejte a vyčistěte tak, aby
byla úplně holá.
Větvičky poskládejte tak, aby byly
jejich špičky ve stejné výšce. Drát
kem několikrát obtočte svazek větviček

hned pod zelenou částí a postupujte dál
k rozšiřujícím se koncům. Konec opět
drátkem několikrát obtočte a zafixujte
provlečením mezi úvazem.
Přečnívající části větviček zastřihněte
zahradnickými nůžkami. Asi 3 hodiny před
grilováním vložte mašlovačku do olivového oleje a občas jí olej promíchejte. Bude
krásně provoněný.
Bylinky jsou pro mě jedna ze základních a nepostradatelných surovin. Neumím
si bez nich představit svou kuchyni ani zahradu. Pilně je po celé jaro, kdy jsou nejvoňa
vější, sklízím, suším a ukládám. To abych
v zimě nebyla odkázaná na vaření bez vůně.
S velkou radostí objevuju nové druhy
a sázím další a další. Třeba bazalku mám
v obrovském květináči, aby jí bylo dost
i na pesto.
Tyhle mašlovačky jsou jedna z mých
oblíbených vychytávek, která nejen že
může potěšit toho, koho potěšit potřebuje
te, ale udělá i velkou stylovku na vašem
stole. Experimentujte a klidně zkuste
mašlovačku umotat z více druhů vašich nej
oblíbenějších - meze klade jen váš záhon!
Tip: mašlovačky ponořte do oleje
několik hodin před grilováním, krásně ho
provoní!
https://www.facebook.com/mesicnikzdravi/posts/1166672763355223:0
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Pravěká knihovna Glozel

Až z časů Platonovy Atlantidy podle
některých nadšenců pochází jeden z nejpodivnějších a také nejproblematičtějších
archeologických nálezů - už 90 let doutná
spor o pravost podivných artefaktů vykopaných u obce Glozel ve střední Francii.
Na několika tisících hliněných destiček
tu jsou kromě jiného i vyobrazení zvířat,
která Evropu opustila již v době ledové
a současně nerozluštěné nápisy. Zatímco
archeologové předměty považují za podvrh, fyzikové potvrzují, že jsou opravdu
velmi staré.
K nálezu došlo roku 1924. Když na
počátku března oral mladý francouzský
rolník Emile Fradin své pole u obce Glozel
nedaleko Vichy, kráva zapřažená do pluhu se náhle propadla do jakési prohlubně.
Zvědavý zemědělec zjistil, že jáma je plná
kostí, keramiky a především
destiček s jakýmsi záhadným
písmem.
Zvídavý Fradin předměty nevyhodil, ale shromáždil
ve svém domě. Místní lékař
a amatérský archeolog dr. Antonin Morlet se o podivné sbírce
dozvěděl a přijel se na ní podívat. Oba pak pokračovali ve
vykopávkách, a během několika
příštích let shromáždili několik
tisíc drobných nálezů. Tou dobou už se zpráva o objevu rozkřikla mezi odbornou i laickou veřejností
a kopáčů na Fradinových polích přibývalo.
Byl mezi nimi i rumunský král, který tu ve
volných chvílích holdoval archeologii na
zvlášť vyhrazeném pronajatém pozemku.
Nálezy byly tak podivné, že ani zkušený Morlet si s nimi nevěděl rady. Některé
z nich jakoby prozrazovaly velké stáří: na
jednom z kamenů je například rytina soba,
který v Evropě vyhynul už na konci doby
ledové, tedy před asi 12 tisíci lety. Také
styl některých vyobrazení odpovídá kultuře tohoto období zvaného magdalenien.
Současně však jsou na tabulkách nápisy
v jakémsi písmu, jehož některé znaky připomínají moderní latinskou abecedu.
Bezradný Morlet proto poslal vzorky
tehdy známému a vlivnému profesionál-

nímu archeologovi Josephu-Louisi Capitanovi z Musée des Beaux Arts v Paříži.
Ten však více než rok nereagoval, a tak
Morlet uveřejnil vlastní souhrnnou zprávu
o objevu.
Capitana se uveřejnění zprávy z neznámých důvodů hluboce dotklo a podle
Faradina začal naléhat, aby byl uveden
jako spoluautor. Ten odmítl a uražený profesionální vědec začal v odborných kruzích
lobovat proti pravosti glozelského nálezu.
Většina odborníků se postupně přiklonila k názoru, že jde o padělek. Tak také
nakonec zněl verdikt mezinárodní komise z roku 1927: "Na základě pozorování
a vzájemných diskusí jsme dospěli k názoru, že nic z toho, co jsme v Glozelu prostudovali, není velkého stáří."
Posudek zjišťující pravost nálezu pomocí diskuse vypadá trochu podezřele,
nicméně stačil k vyvolání štvanice proti
Fradinovi i Morletovi. Majitel pozemku se
nakonec dostal až před soud díky obvinění,
že všechny nálezy (bylo jich nakonec okolo
tří tisíc) vlastnoručně zfalšoval. Byl posléze
pro nedostatek důkazů osvobozen a vzápětí
vyhrál i žalobu pro urážku na cti, nicméně
veřejnost už stála proti němu. I poslední
vyhraný spor mu přiřkl pouze symbolické
odstupné ve výši jednoho franku.
Skepse profesionálních archeologů ov-

šem není příliš překvapující. Písmo v době
před dvanácti tisíci lety vypadá přece jen
příliš fantasticky - a to dokonce i přes to, že
jakési znaky jsou známé také z některých
jeskynních maleb té doby.
Glozelský nález od té doby brali vážně
jen přívrženci Atlantidy, která se měla potopit přibližně ve stejné době, kdy podivné
tabulky vznikaly. To ovšem důvěryhodnosti objevu v odborných kruzích nijak nepřidalo. Fradin se nicméně tak docela nevzdal
a ze svého domu udělal malé muzeum,
které přitahovalo milovníky kuriozit z celé
Francie i ze zahraničí.
K obratu došlo v 70. letech 20. století,
kdy se objevily nové metody datování starých nálezů pomocí nukleární fyziky. Tehdy několik vědců nezávisle na sobě pro-

Volba dána - je ve Svobodě
V časech dávných, pradávných, v dobách, které dnes již nikdo nepamatuje,
existovala v nekonečném Vesmíru jedna
krásná velká planeta plná života. Faetón.
Byla osídlena živými tvory a nad jejími
přírodními krásami srdce jen jásalo. Tato
planeta byla obývána vyspělými bytostmi,
podobnými lidem. Bytosti byly tvořeny
zvláštní energeticko - hmotnou konstrukcí,
do které bylo zasazeno bílé Jádro - Duše,
která jim zprostředkovávala kontakt s duchovním světem, světem Boha. Bytosti
obývající tuto planetu žily, tvořily a duchovně se rozvíjeli prostřednictvím svého
světelného Jádra a posvátné živé síly Ducha, jež jim byla dána darem samotným
Stvořitelem.
Smyslem existence je získat Život
Smyslem existence každé lidské bytosti je duchovní transformace, osvobození
Duše z materiálního zajetí, získání Věčného Života. A tak stejně jako my, i lidé
z Faetónu se snažili spojit se silou svého
živoucího Ducha s oním bílým Jádrem,
a to v podmínkách existence ve hmotě.
Hmota tomuto spojení kladla značný odpor, což bylo také jejím pravým smyslem
a účelem. Pokoušela, sváděla z cesty, kladla pasti, překážky, mlžila, zaměňovala, nutila k zapomnění. A tak mnozí sešli z cesty a zapomněli, kým jsou a proč existují.
Spojení se nezdařilo a jejich duše musela
oblékat mnoho dalších těl, než nakonec
prozřeli. Pokud se však toto spojení bytosti
podařilo, pak se po rozpadu hmotné skořápky celá její konstrukce proměnila. Jádro
spojením dozrálo a bytost po smrti odešla
do Věčnosti, získala Věčný Život, stala se
součástí duchovního světa. Naplnila tak
smysl své existence.
Pravidelně, v určitých vrcholových
momentech lidské civilizace se do světa
lidí dává svérázný "los". Je to zvuková

adaptovaná formule Prvotního zvuku,
zde na Zemi nazývaná jako Grál. Dává
se, protože lidé musí mít právo globální
volby. Ten, kdo tento Grál získá a "aktivuje", bude disponovat silou samotného
Stvořitele, otevřou se před ním brány do
Jeho světa. Sílu může člověk použít buď
jen pro sebe, pro své duchovní zdokonalení - osvícení, získá tak "moc nad svým
nitrem". Takovému člověku se otevírá Poznání světa Boha a zpravidla ho přestává
tento přízemní svět zajímat. Anebo může
využít plnou sílu Grálu a získat tak "moc
nad vnějším". Síla Grálu je nesmírná, dává
možnost zničit celou planetu, ale také
vzkřísit její prvotní podobu a nastolit Zlatý
věk. Co se však nakonec stane, závisí na
volbě - přání toho, kdo tuto sílu otevře.
A tak v čase, jenž byl určen, byl na
Faetón přinesen Klíč. Ten, který dává nesmrtelnost i Moc nad světem. Někdo jej
získal a otevřel.
Zkáza Faetónu
V ten den světlo Faetónu zhaslo
a s ním i obrovské množství životů. Z celé
krásné planety zbyl jen pás asteroidů, nacházející se v místě mezi Marsem a Jupiterem. Ještě stále se pohybují po oběžné
dráze, jako kdysi Faetón. Na planetě Zemi
bylo tato událost viditelná (poslední civilizace existovala na Faetónu 59 800 pozemských let do zániku planety), informace
o zničení Faetónu je zaznamenána v legendě o synovi slunečního Boha Helia. "Podle
mýtu nebyl Faetón nesmrtelný jako jeho
otec, bůh slunce Helios, neboť byl zrozen
smrtelnou vílou Klimenou, dcerou mořské
Bohyně Fetidy. Jak praví legenda, jednoho dne požádal Faetón otce Helia, aby mu
alespoň jednou svěřil řízení svého zlatého
slunečního vozu, na němž Helios dělal
denní cesty po nebeské dráze. Helios jeho
přání vyhověl a vůz mu půjčil. Ale Faetón
ztratil cestu mezi nebeskými souhvězdími

vedlo analýzu několika vzorků z Glozelu.
Výsledek rozborů provedených paralelně
ve Skotském národním muzeu starožitností, na pracovišti Dánské komise pro atomovou energii a ve francouzském Centru
nukleárních výzkumů vyrazil dech skeptikům i zastáncům pravosti: rozhodně nejde
o padělky, ale stáří nálezů není tak vysoké, jak se domníval Morlet. Objektivní
fyzikální metody prozradily, že pocházejí
pravděpodobně z posledních staletí před
počátkem našeho letopočtu, tedy z doby,
kdy ve Francii žili Keltové.
Keltské autorství předmětů z Glozelu by podle některých odborníků mohlo
vysvětlovat písmo na tabulkách a dalších
předmětech. Keltové sice dávali přednost
ústnímu předávání informací, v některých
případech (například na svých mincích)
však používali znaky latinské abecedy.
S Římany totiž přicházeli často do styku jak obchodního, tak i válečného.
Tím ovšem záhady zdaleka nekončí,
spíš naopak. Na glozelských tabulkách je
totiž písmo s 80 znaky (podle některých
odborníků až se 120), což je na jakoukoliv abecedu trochu moc. Ani jeden nápis se
nepodařilo přesvědčivě rozluštit. Záhadou
také zůstává, proč jsou na rytinách vyobrazena zvířata, která v době Keltů na území
Francie dávno nežila a proč mají rytiny styl
doby kamenné.
Více světla do záhady
měl vnést důkladný archeologický průzkum okolí
Glozelu provedený v roce
1982. Přinesl však jen jednu
novou tabulku a jeden kámen s rytinou koně. Tabulka
navíc byla později za podivných okolností ukradena.
Není přitom bez zajímavosti, že tabulku podobnou glozelským nálezům
(včetně zobrazení koně)
našli amatérští archeologové před druhou
světovou válkou i v Čechách, nedaleko
záhadných kamenných řad u Kounova
na Rakovnicku - ta však později rovněž
záhadně zmizela. Další takové (rovněž
oficiálně neuznané) nálezy pocházejí
i z jiných částí světa.
Rozporuplnost glozelského nálezu
a množství otazníků, které je s ním spojeno, vedlo k tomu, že "oficiální" archeologie se k němu dodnes většinou nehlásí.
Potvrzuje to například i český autor Karel
Sklenář v knize Slepé uličky archeologie.
Přesto nelze popřít, že na objevu je mnoho
podivného.
Jan A. Novák
http://www.novakoviny.eu/archiv/
zahady/1408-glozel

a ohniví koně, když pocítili slabost v rukou
kočího, pobíhali zmateně po obloze. Ohnivý vůz se nebezpečně blížil k Zemi. Hořely
lesy, skály praskaly horkem, voda se vařila
v mořích i řekách. Hynula zvířata, ptáci
i ryby, umírali lidé. Bohyně Země Gaia se
modlila a prosila Dia, vládce Bohů, boha
hromů a blesků o ochranu. Zeus porazil
bleskem Heliův vůz, aby zachránil Zemi
před zničením. Faetón s plameny v kudrnách probleskl oblohou a spadl na okraji
ekumeny v dalekých severních vodách
řeky Eridan." Adaptovaná formule Prvotního Zvuku se tedy dostala do špatných
"rukou". Získali Moc nad mocí, ale kvůli
své posedlosti velikášstvím, skončili. Proto
jedna z nejkrásnějších planet této galaxie
dnes již neexistuje.
Propůjčená Moc
Jaká asi byla bytost, která způsobila tuto zkázu? Jak a pro co žila, jaká
byla uvnitř a jaký byl vlastně její záměr,
když tuto Sílu otevřela? Co se asi stalo
s její duší? Proč použila Sílu v negativním aspektu? Vždyť musela vědět, že síla
Grálu je pouze propůjčena. To, že ji člověk otevřel, přece neznamená, že se stal
Bohem nebo že je mu roven! I když drží
v "ruce" kus jeho Moci, stále se mu za vše
zodpovídá! Můžeme se pouze domýšlet,
jak to tenkrát bylo. Pravdou je, že následkem této Volby byl totální krach - Konec
pro všechny.
Grál na Zemi
Na planetě Zemi byl tento Klíč, kterému říkáme Grál, lidem předán celkem
již šestkrát. Ve třech případech byl použit
pro osobní osvícení a v dalších třech ve
své plné síle. A vždy to byly ženy, které na
sebe vzaly tu obrovskou Odpovědnost za
osudy lidí. Před zhruba dvěma tisíci lety
předal Ježíš "Klíče od Království Nebeského" Marii Magdaléně, ženě vznešené
a čisté duše.
Pravil: "Ty jsi Magdala Církve Mé
a brány pekelné ji nepřemohou. Dám ti

Jak se vlastně formuje představa člověka o světě, o sobě a svém životě? Jak
se formuje jeho vnímání a jaké informace
tvoří základ jeho pohledu na svět (čemu
věří)? Co nazývá „realitou“ a jaký je svět
doopravdy? Podíváme-li se na tyto otázky
z hlediska fyziky, člověk je velmi omezen
v svém vnímání světa, ve vnímání rozsáhlého oceánu fyzikálních polí, širokého
spektra elektromagnetických vln různých
frekvencí a celé té variability všemožných
forem života a přírodních jevů, které existují v hmotném světě. Jako pozorovatel je
uzavřen v systému trojrozměrného vnímání a má možnost poznat jen jeho velmi malou část pomocí svého těla, přesněji prostřednictvím smyslů. A jaké jsou hranice
možností našich orgánů vnímání?
Vezmeme jednoduchý příklad - oči.
Hlavní informace o okolním světě přichází prostřednictvím optického kanálu. Pro
lidské oči viditelnou částí spektra je elektromagnetická vlnová délka od 400 do 760
nanometrů. Všechno, co leží mimo tento
rozměr, člověk nevidí a proto se v jeho
mozku neodráží skutečnost, která leží
mimo tento rozsah vlnových délek. Totéž
platí i pro zvuk, který člověk slyší pouze
v rozsahu 16 až 20 kHz (pro srovnání,
sluch některých zvířat pokrývá rozsah až
do 200 kHz, u hmyzu - až do 500 kHz).
Orgány vnímání poskytují jen velmi málo
informací o okolním světě, skrze které člověk dostává mylnou představu, a to nejen
o prostorovém uspořádání vnější reality,
ale i o statice (neměnnosti) mnoha viditelných objektů, čímž se u něj následně vytváří jakási iluze vnímání. Ve skutečnosti
neexistuje žádný hmotný objekt, který by
se nacházel v absolutním klidu, neboť vše
se nachází v pohybu a to jak v mikro-, tak
i makrosvětě.
Lidské tělo je chemická továrna, která
vyrábí a spotřebovává energii a může existovat pouze v přítomnosti řady konkrétních podmínek, například v určitém gravitačním poli, za pomoci vzduchu, vody,
živin potřebných k udržení organizmu
a tak dále. Jedná se o složitý biofyzikální
objekt, který je schopen transformovat obdržené různorodé informace na elektrické
signály (nervové impulsy), které snímá
a zpracovává centrální nervový systém.
V těle průměrného dospělého člověka se
jen na biochemických procesech organismu podílejí triliony (!) nejmenších živých
mikro-objektů, přesněji živých systémů - buněk, které podporují život tohoto
složitého systému, neustále na sebe vzá-

jemně působí a přizpůsobují se měnícím
se podmínkám. Ale všechny tyto buňky
jsou složeny z elementárních částic, které
na úrovni kvantové fyziky existují podle
zcela odlišných zákonů (na rozdíl od zákonů klasické fyziky), podle kterých je základem všeho energie a informace. Jinými
slovy - chemie viditelného světa je založena na fyzice neviditelného světa.
Obecně vzato, člověk disponuje subjektivním vnímáním skutečnosti. Lidský
mozek, i přes jeho složitost, je podstatně
omezen ve svých schopnostech a může
fungovat pouze za určitých podmínek. Informace o okolním světě je jedincem vnímána s časovým zpožděním a prostorovou
deformací. Například prostorové zkreslení vnímání může být způsobeno různou
rychlostí průchodu zvukových (mechanických) a světelných (elektromagnetických)
vln skrze různá prostředí, materiál, v důsledku disperze, reflexe a skládání vln. To
znamená, že člověk nedostává celistvou,
ale fragmentární, nekompletní informaci.
Model vnímání okolního světa je velmi
subjektivní.
Člověk poznává okolní skutečnost
s pomocí vědomí, prostřednictvím
získaných asociací vycházejících z
trojrozměrného světa. Jinými slovy,
všechny procesy a jevy „měří“
trojrozměrností a hledá podobnosti. Proto
vědomí, které je naladěno na každodenní
šablonové vnímání světa mnohé přehlíží
v důsledku nepochopení jemu neznámých
procesů a jevů.

klíče od Nebeského Království, a cokoli
svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi
a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi."

dující době. Blížíme se k období, kdy se
rozhodne o osudu nás všech, celé naší civilizace. A bude záležet na každém jednotlivci, protože každý člověk bude vědomě
či nevědomě přispívat k této rozhodující
Volbě. V této době bude na Zemi přítomen
i sám Rigden Djappo a v tomto období
bude předán Svatý Grál. A jakou cestu si
lidstvo vybere, tam se také vysokou rychlostí požene. Následkem Volby může být
smutný Konec anebo také Začátek světlé
budoucnosti!

Marie odhalila vnější sílu Grálu
a vzala na sebe obrovskou Odpovědnost
kvůli pomoci trpícím. Volba Marie Magdalény je velkým duchovním činem, neboť přestože poznala Vyšší svět, neodešla
do něj, ona se stala Bytostí vyšší než Člověk, zůstala stát mezi světy, aby pomohla
všem, kdo se k ní obrací. Díky tomu dodnes přichází obrovská duchovní síla skrze Marii na pomoc trpícím zde Zemi. Právě ona se už dva tisíce let zjevuje lidem.
Marie Magdaléna dodnes vládne silou,
již odhalila při otevření Grálu. Když byl
Grál dán pošesté, získali jej ti, kteří založili řád Templářů. Tito lidé odhalili pouze
vnitřní sílu a rozhodli se, že poslouží věci
Mariině. Využili svých získaných zvláštních schopností k organizaci a rozvoji
v té době zcela nové formace společnosti
s převládajícími duchovními cíli. Právě
tito lidé založili Řád, jenž následně dostal
jméno "Templáři".
A znovu bude dán Grál
Naše civilizace, a cítíme to všichni
někde hluboko v sobě, se nachází v rozho-

Zvítězit sám nad sebou je nejlepší prostředek k dosažení neporazitelnosti. Indická moudrost

Možná nejpřekvapivější iluze, snad pro
to, že je tak jednoduchá a přesto bije do očí.
Věřte nebo ne, ale oba obrázky slavné věže
v Pise, které vidíte vedle sebe, jsou zcela
identické. Přesto se vám ten vpravo tak
nějak více naklání, že?
Iluze si všimli Frederick Kingdom, Ali
Yoonessi a Elena Gheorghiu z McGill University. Mozek předpokládá, že věže budou
konvergovat k jednomu místu v nekonečnu
podle pravidel perspektivy, a protože tak
nečiní, označí si je za nerovnoběžné.

Blíží se doba, kdy bude Grál dán po
sedmé. A budou jej hledat mnozí. Kdo jej
asi nalezne a jak tuto Moc použije? Jaká
bude jeho volba? Bude podobna spíše volbě Mariině nebo bytosti z Faetónu? A co
bychom udělali my sami, kdybychom tento Grál nalezli, získali takovou Moc? Mohli bychom jej použít pouze pro sebe, jako
vstupenku do světa Věčnosti. Měli bychom
však to srdce dívat se z duchovního světa
na Zemi, na níž jsme žili, s vědomím, že
jsme ji ponechali jejímu osudu, že jsme nic
neudělali, i když jsme viděli všechny její
možnosti? Unesli bychom to? Nebo bychom použili tuto Sílu v plném rozsahu?
Jak? Co bychom udělali? Jaká by byla naše
volba?
Kdo jej nalezne?
Jaký asi bude člověk, který tuto Sílu
získá? Kéž je to člověk s velkým srdcem, duchovně silný. Člověk, který již
nemá žádné sobecké záměry, netrpí mánií velikášství, tužbami po slávě a moci,
po hmotných věcech a smyslových potěšeních. Takový, který zvítězil nad svým
egoismem, sobectvím a pýchou, jež je
materiální podstatě v člověku vlastní.
Vždyť on bude mít možnost disponovat mocí nad světem, bude moci nastolit
podmínky pro příchod Zlatého tisíciletí
a vytvoření duchovní civilizace, ve které
bychom si my všichni přáli žít. Kéž Grál
otevře někdo právě takový.
pokračování na str. 6
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Odkud přicházejí myšlenky

Kořenem mnoha problémů, které lidstvo má, je, že se ze světa téměř vytratily prapůvodní Znalosti o dvojí povaze
člověka. Dětem se nedostává potřebných
elementárních znalostí o této pravdě, protože se jich nedostalo ani jejich rodičům.
V důsledku toho se dítě ztotožňuje se svými myšlenkami, myslí si, že když někomu
přeje něco zlého, že je zlým, anebo naopak,
když myslí na dobré věci, že je dobrým.
Tento stav mysli se pak stává úrodným polem pro růst našeho ega.
V různých starých civilizacích se tyto
znalosti předávaly v závoji dané kultury.
Např. koluje po internetu toto moudro severoamerických indiánů: „Každý člověk
má v sobě dva vlky, kteří mezi sebou bojují. Jeden je černý (žárlivost, smutek, hněv
atd.) a druhý je bílý (radost, pokoj, láska
atd.). Vyhrává ten, kterého krmíš.“ A přesně o tom to je. Lidskou povahu tvoří dvě
podstaty - Duchovní a Materiální (neboli živočišná). Lidský rozum je bitevním polem
těchto dvou podstat. Každý člověk, i ten,
který neví o dvojí podstatě člověka, to cítí,
protože sám ve svých myšlenkách tento boj
neustále podstupuje, jen neumí označit nebo
pojmenovat nepřítele. Když má člověk znalosti o této pravdě, začíná pozorovat své
myšlenky a odkud přicházejí.
„Už staří Egypťané věděli, že v hypothalamu se nacházejí dvě stará centra pozitivních a negativních myšlenek. Pokud se
na lebku podíváte shora, pak tato centra ve
spojení se šišinkou tvoří jakýsi vnitřní troj

úhelník s vrcholem – epifýzou. V různých
dobách se jim říkalo různě, ale jejich podstata zůstává stejná. Jeden z jejich názvů,
které byly zaznamenány už ve starých spisech byl ‚agathodemon‘ a ‚kakodemon‘.
Agathodemon stimuluje produkci pozitivních myšlenek a kakodemon – negativních
myšlenek.
Centra agathodemon a kakodemon jsou
jakýmisi polovodiči mezi jemnou matérii
a nervovým systémem. Impulzy, které dostávají od nervového systému, převádějí do
jemné matérie a zároveň sami kódují informace do signálu, který posílají po nervových drahách jako ‚myšlenkový příkaz‘…
Myšlenky se nerodí v mozkové hmotě zvané hypothalamus, ale právě v těchto
centrech, které jsou zvláštními čakrami
jemné matérie, jejichž podstata je uložena v našich myšlenkách. Je to jen obrazné
srovnání, jak se energie odráží na matérii.
Pokud nám například odstraní tuto část
mozku, pak budeme pozorovat porušení
některých psychických funkcí myšlení,
vnímání, paměti a tak dále, ale myslet nepřestaneme.“ úryvek z knihy Ptáci a kámen
A. Novych.
Příklady jak pracuji centra pozitivních a negativních myšlenek:
„Přece nebudu jezdit v zapocené Fábii
za 200 000,- Kč, nestudoval jsem přece
vysokou školu proto, abych jezdil ve Fábii.
Koupím si raději Mercedes za 800 000,Kč“.
„Proč bych měl dát 800 000,- Kč za
pojízdný kus plechu, který mě dostane
z místa A do místa B stejně, jako auto za
200 000,- Kč, a který stejně jednou skončí na vrakovišti? A za těch ušetřených 600
000,- Kč můžu udělat něco dobrého pro
lidi.“
Další příklad: „Nemůžu je pozvat
k sobě domů, vždyť nemám umytá okna.

Co by si o mě pomysleli?“ „Na neumytá
okna ještě nikdo neumřel, vždyť je nemusí
olizovat,“ atd.
Nebo se chceme usmát na člověka
opačného pohlaví, aniž bychom měli nějaké postranní úmysly a přijde myšlenka:
„Nedělej to, může to vypadat jako flirt.“
Pokus jsem upřímný, nic neřeším, prostě se usmívám na lidi.
Nebo dojde k situaci, kdy si na tréninku taekwonda zlomíte kotník. Kámoš
(Honza Dulava), oblečený do nejhrubší
ochranné vesty mi řekne: „No tak si kopni,
jak nejsilněji můžeš.“ Přijde egocentrická
myšlenka: „Jak se opovažuje mě takhle
vyzvat, když zná sílu mého kopu, copak se
nebojí? Tak já mu ukážu…“ Výsledek - silný kop, špatné došlápnutí a křup, tři měsíce
máte nad čím přemýšlet…, ale ve výsledku
je to cenná zkušenost k nezaplacení.
V podstatě jsou všechny myšlenky,
které nám chodí, výsledek práce našeho
vědomí (Materiální podstaty). Poznání
sebe sama se začíná tak, že se učíme pozorovat a rozlišovat pozitivní a negativní
myšlenky. Máme vždy možnost volby,
čemu dáme naši pozornost. Jestli svou
pozorností krmit převážně černého anebo
bílého vlka. Co v nás vyhraje, tím se i staneme. Vyhraje-li smrtelná hmota, staneme
se smrtelnou hmotou. Vyhraje-li Duch, staneme se nesmrtelným duchem.
Duchovno není žádný „Ámen“, „Óm“,
„Allahakbar“, chození po žhavých uhlících
nebo modlení se v kostele, jak se nám snaží
namluvit živočišný princip, ale je to dívat
se na všechny a všechno očima lásky a říkat častěji „My“, než „Já“.
Na závěr bych rád použil citát Igora
Michajloviče Danilova: „Někdo žije proto, aby zemřel. A někdo žije proto, aby žil.
Z prachu stvořený, prachem se stane, ale
žijící duchem, Duchem zůstane."
Lukáš Kloza, Opava

"...A když si člověk uvědomuje, že je Duchovní bytostí, začíná cítit, že je víc, než zvíře, že je částí něčeho většího, bezmezného,
pak i spánek bude mít pod kontrolou. Může kontrolovat všechno, protože není ovládán vědomím. Vědomí naopak, je podřízené
jemu. I když zůstane stejně lenivé, jak bylo. Je, jako to zvíře, jako medvěd, víš? Dáš mu cukr, bude tančit, jezdit na kole. Stejně
je to i s vědomím, dal jsi mu kostku cukru, tzn., vložil sílu své pozornosti, pak se učí, čte, něco dělá, obsluhuje tělo, jiné potřeby.
A pokud mu cukříček nedáš, začíná se zlobit, remcat a podobně. Nu, a když tento proces kontroluješ, tak vkládáním své pozornosti, jako medvěda na cukr nebo nějaký jiný pamlsek, můžeš své vědomí snadno vycvičit. Stává se poslušným. Ale proč
jsem ho srovnal s medvědem? Ti, kteří se zabývají výcvikem zvířat, vědí, že nejnebezpečnější zvíře je právě medvěd. I když se
s tebou mazli, hraje, v jakémkoliv okamžiku může zaútočit. Přičemž bez jakéhokoliv varování. Stejně je to i s vědomím, jen jsi
na malou chvíli ztratil bdělost, uvolnil ses, a je to - dostane tě. To neznamená, že musíš být v napětí. Naopak, měl bys žít tím
jiným světem, a být uvolněný..."
úryvek z nového pořadu s I. M. Danilovem ŽIVOT: https://www.youtube.com/watch?v=8ZiJsC11UDc (překlad se připravuje)

Zbavte se emočních okovů

Co jsou emoční okovy a jak jsme
k nim vlastně přišli?
Emoční okovy jsou tím, co nám brání
v prožívání spokojeného naplněného
života. Jsou tím, co nás brzdí, co nás zrazuje od uskutečňování snů, v důsledku
čehož naše tělo onemocní. Spolehlivě se
rodí z rozumu. Odkud se vlastně vzaly? Od
chvíle, kdy se poprvé nadechneme na tomto světě, na nás začne působit okolí. Jsou
to především naši rodiče, kteří se usilovně
snaží v dobře míněné snaze vést naše kroky
tak, abychom splňovali morální kriteria
společnosti, ve které budeme vyrůstat a žít.
Tito naši „bozi“ nás posuzují, radí nám.
Předávají nám své principy, svá pravidla,
kterým sami věří, ačkoli s nimi ne vždy
bývají ztotožněni. Jenže jinak to neumí,
tak je považují správné. Co se s námi ale
děje? Učíme se o sobě přemýšlet jako
naši rodiče - následně jako další jiné autority, učíme se hodnotit sebe sama jejich
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očima. Ačkoli jsme byly jako děti velmi
intuitivní, učíme se řídit se rozumem, a tak
nějak přestáváme vnímat svoji duši, která
se stále - čím dál marněji - hlásí ke slovu.
Jsme vedeni k tomu, že jsme tu především
proto, aby s námi byli druzí spokojeni.
Jsme vychováváni strachem: „Tohle dělej,
tohle nedělej, tohle se smí a tohle se nesmí.
Co by si druzí o tobě pomysleli?“ Začneme
podléhat doslova spoustě dogmat, která
se na nás nezadržitelně řítí, a která naše
společnost uznává. Zpočátku je přebíráme
od našich vzorů, později si vytváříme svá
vlastní. Začneme se skrývat za maskami,
s jejichž pomocí se snažíme druhým
přizpůsobovat. A naše kleště nás začnou
čím dál víc a naprosto spolehlivě svírat.
V lepším případě si uvědomujeme, že jsme
se vydali špatnou cestou, v horším případě
si svou sebedestrukci ani neuvědomujeme.
Prostě nám to přijde normální, vždyť tak
to mají i druzí. Jsme přesvědčeni, že jsme
otroky svých nepříjemných myšlenek, že
je nedokážeme utnout.
Ale proč to děláme? Jsme to stále ještě
my? Začneme se cítit jako na tenkém ledě.
Jsme přesvědčeni, že nelze být sám sebou.
Jednak proto, že to není žádoucí, protože
bychom nejspíš zůstali sami, jednak proto,
že onou „úspěšnou výchovou“ získáme

přesvědčení, že sami sebou být nemůžeme,
že nic takového ani nelze. A tak si nedovolíme druhému říci, co si myslíme, jak
se cítíme. Proč? Protože se obáváme jeho
reakce. A tak říkáme: „Nezlob se, ale…“,
nebo:„Omlouvám se, ale…“. Bude se
zlobit, rozpláče se nebo se urazí? A vy
budete sami… Skutečně si myslíte, že
zodpovídáte za reakci dospělého člověka?
Neuvědomujete si, že toto je jistá cesta ke
vztahům, založeným na neupřímnosti vytváříte si pseudovztahy, ve kterých žijete
v napětí. Neuvědomujete si, že právě tato
přetvářka je pro vás velice náročná. Není
nic snazšího, než být sám sebou, kdy si
není třeba na nic hrát. Pak si k sobě navíc
přitahujeme lidi na stejné energetické
rovině, se kterými jsme „stejná krevní skupina“. Vytváříme si tak vztahy, ve kterých
je vám dobře. A jakoby toho všeho už
nebylo dost, ještě se snažíme být dokonalí,
protože toužíme být úspěšní. Srovnáváme
se s druhými a jsme ve stresu, protože
se cítíme horší než ti, které vidíme jako
úspěšné. Tímto trápením ztrácíme energii
a nedokážeme pak naslouchat svému nitru.
PaedDr. Marie Kotábová
http://www.festivalmilujsvujzivot.
cz/index.php/19-clanky/614-zbavte-seemocnich-okovu

Rigden: V tomto iluzorním světě je všechno pomíjivé, jako přelud v poušti. Všechno, co na tomto fyzickém světě máme, nemá
hodnotu, protože je prchavé. Musíme si pospíšit naučit cítit Duši a vnímat krásu, protože vše na tomto hmotném světě, včetně lidského života, není více než bublina pěny na mořském písku.
Člověk cítí, že není pouze dvounohou bytostí, že je v něm mnohem víc, že jeho vnitřní svět je jiný a liší se od toho, který ho
obklopuje. Je v něm Duše - částice zvnějšku - z duchovního světa. A ta má jeden vektor pohybu, jedno přání. Duše se ve skutečnosti
snaží dostat pryč z tohoto světa. Chce k Bohu, do svého světa. V podmínkách materiálního světa ovšem tato snaha, tento hluboký pocit
vycházející z Duše, naráží na vědomí člověka. A vědomí již vykládá tyto silné hluboké pohnutky jinak, protože vychází ze znalostí
a zkušeností získaných v tomto životě. A tak zde hraje důležitou roli převažující pohled člověka na svět, jeho Znalosti o světě a sobě
samém. Pokud v něm dominuje materialistický pohled na svět, jeho vědomí je omezeno a chybí v něm duchovní Znalosti, pak ve
vědomí dochází k mnoha záměnám. To znamená, že Osobnost využije tuto sílu ne pro duchovní rozvoj, ale pro realizaci svých materiálních přání. Síla jediného duchovního pocitu se ve vědomí rozmělňuje na velké množství přání Materiální podstaty. Ve výsledku je to
tak, že člověk místo toho, aby toužil po Věčnosti, začíná se jí panicky bát a považovat trojrozměrný svět za jedinou realitu svého bytí.
Vyčerpává síly svého života na to, aby v materiálním světě dosáhl uspokojení svého vlastního Ega, aby získal moc nad sobě podobnými, aby nahromadil pozemské bohatství. Ale se smrtí těla člověk toto všechno ztrácí a ze svého bývalého života mu v jeho posmrtném
osudu zbývá jen shluk negativní energie, který mu pak ještě dlouho přináší trápení a neklid. Ale pokud v člověku dominuje duchovní
pohled na svět, a on nejen že má Znalosti o světě a o sobě samém, ale také je cíleně, podle jejich určení využívá a pracuje na sobě,
tak se kvalitativně mění. Pohybuje se po duchovním vektoru svého života díky hlubokým pocitům vycházejícím z jeho Duše. Pro
duchovně zralého člověka znamená smrt fyzického těla v podstatě vysvobození. Je to pouze přechod do kvalitativně jiného stavu,
stavu opravdové svobody ve Věčnosti.
z knihy AllatRa A. Novych

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky,
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt:

polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

POZORNOST
Přátelé, víte co, nosíme si v hlavě?
Když přesunem tam pozornost
přijdeme na to hravě.
Legie myšlenek hrnou se tam zleva zprava,
vítězí ten, kdo si na ně pozor dává.
Agresivní, pyšné vždy přehlíží zcela,
ty laskavé a pozitivní staví si do čela,
aby strach a negace
nezískávaly ovace,
aby už neztrácel tu drahocennou sílu,
zodpovědně užíval ji jen k Božímu dílu.
Alena Chamrádová, Ostrava

pokračování ze str. 5
Vše máme ve svých rukou
Nebylo by ani trochu moudré pasívně
čekat na to, jak "to" tady celé dopadne,
jestli ten, kdo najde a otevře Grál, nás zachrání nebo ne, a co bude dál. Vždyť kdo
nám zaručuje, že se té doby dožijeme? Nikdo z nás skutečně neví, jak dlouhý je čas,
jenž je mu vyměřen. My všichni, každý
sám za sebe, se musíme snažit o to, abychom získali život ve Věčnosti - tedy skutečný Život, protože to je důvod, proč tady
existujeme. Boží zákony platí pro všechny
stejně, a jak bylo řečeno a psáno - každý
má šanci, vše má ve svých rukou. Můžeme dosáhnout spojení
své Osobnosti (Ducha)
s Duší a odejít do světa Boha, budeme-li se
skutečně snažit. A na
této cestě, vedoucí
k osvobození Duše
z materiálního zajetí,
můžeme pomoci mnohým dalším lidem, teď
a tady, a to i bez Grálu.
Ta, která je hodna
následování
I když nemáme
Grál, můžeme se i tak
stát mocnými - ve
svých vlastních životech. Můžeme jít po
duchovní cestě, cestě, po níž šli ti, kteří
něčeho skutečně dosáhli. Můžeme už teď
provést svou vlastní volbu, zvolit cestu
vedoucí k Tomu, jenž nás stvořil. Je v naší
moci zkrotit svou materiální podstatu, uvázat na řetěz to zvíře v sobě (protože tam patří), odhodit všechny masky, iluze, prázdná
přání a materiální cíle, procítit se k Duši, té
božské jiskře v nás a realizovat svůj vnitřní
potenciál v maximální míře. Můžeme už
teď pomáhat druhým a šířit dobro kolem

ČTYŘI ŽENY
Žil byl sultán, který měl 4 manželky.
Všechny byly chytré a krásné, ale ze všech
nejvíce sultán miloval čtvrtou ženu – mladou, dobrou a laskavou. Oblékal ji do drahých rouch, daroval jí drahocenné šperky
a různě ji rozmazloval.
Blázen byl i do třetí manželky – nejkrásnější ženy na světě. Sultán ji vždy brával s sebou, když jel do cizích zemí, aby
všichni viděli její krásu. Ale přitom se velmi
bál, že by mu mohla někdy odejít za jiným.
Miloval sultán i svou druhou ženu –
intrikánku a intelektuálku. Ona byla vždy
na úrovni: chytrá, přívětivá a trpělivá. Sultán se na ni vždy mohl obrátit s jakýmkoliv problémem – tato žena
mohla vyřešit všechny potíže.
První žena byla ze
všech nejstarší. Ji dostal
sultán jako dědictví po
svém starším bratrovi. Tahle žena byl nejvěrnější.
Dělala vše proto, aby její
muž se stal nejbohatším
a nejvlivnějším. Ale sultán
ji nemiloval, dokonce si ji
ani nevšímal, přestože ona ho
velmi milovala...
Stalo se, že sultán onemocněl. Cítil, že
se blíží smrt a začal přemýšlet o tom, jaký
život on prožil v průběhu dlouhým let. Pomyslel si: „Teď mám čtyři manželky, ale
na onom světě budu úplně sám!“ Tak řekl
své čtvrté ženě: „Ty víš, žes vždy byla mou
oblíbenkyni. Tobě jsem dával vše nejlepší,
staral jsem se o tebe a chránil tě, jak jsem
mohl. Nyní, když umírám, jsi připravená jít
se mnou do království stínů?“ „Ani o tom
nepřemýšlej!“ hněvivě odpověděla žena
a odešla, aniž by sultánovi cokoliv dalšího
řekla. Tato slova velmi zranila srdce umírajícího. Rozrušený sultán přizval svou třetí ženu: „Celý život jsem obdivoval pouze
tebe! Teď, když jsem na smrtelné posteli
se ptám, jsi připravená jít za mnou do údolí mrtvých?“ „Ovšem, že ne!“ odpověděla

Země je vyschlá je tomu tak,
nadějí je však dešťový mrak.
Když země dotkne se první kapička,
rozkvete jako jarní kytička.
Když je těch kapiček čím dál víc,
země už zpívá z plných plic.
Písničku o tom, jak země rozkvétá
uslyšel ptáček až někde z daleka.
Přiletěl ptáček zpět do své země,
písničku krásnou zpíval své ženě.
Ta jak to slyšela, řekla tiše:
zpívejme všichni, ať je nás více.
Když bude zpívat celý svět, najednou,
bude tu zlatý věk...
Monika Šuplerová, Zašová

sebe. Můžeme se pokusit stát se podobnými Té, která stojí mezi světy. Marii, bytosti, která je příkladem skutečné duchovní
síly, které je člověk schopen dosáhnout.
Ona je ta, která je hodna následování. Ona
je příkladem člověka, který vyměnil osobní prospěch, možnost odejít do světa Boha,
za pomoc lidem zde na Zemi. Jaký to Velký čin! K takové bychom měli vzhlížet, ne
k modlám, kterým se v naší civilizované
společnosti klaníme. Zatímco se dohadujeme s druhými o svých pravdách, vyjadřujeme názory, zastáváme stanoviska, závidíme jeden druhému, honíme se za penězi,
budujeme kariéru, sháníme "potřebnosti"
do svých domácností,
řešíme, co na sebe, přibývající vrásky a kila...
Zatímco ztrácíme a často záměrně utrácíme
drahocenný životní čas
a sílu na iluze tohoto
pomíjivého světa, ona
stojí mezi světy a podává ruku všem, kdo
chtějí dosáhnout něčeho vyššího. Vzpomeňme na ni, během svého
dne, při sledování TV,
brouzdání po internetových stránkách, při
nakupování,
vaření,
uklízení... Vzpomeňme
na tu, která na nás shlíží a podává nám svou ruku, stojíce mezi
světy...
"Všechno v tomto světě má svůj Začátek a Konec. Ale jen pro ty, kteří prostřednictvím svých myšlenek a činů,
dokázali poznat něco Vyššího, se Konec
stává Začátkem."
mace o Faetónu, Grálu, Marii Magdaléně a templářích jsou čerpány z knihy
Sensei ze Šambaly, kniha čtvrtá
Lenka
mu žena. „Můj život pokračuje dál. Možná
se dokonce znovu vdám.“
Takovou bolest sultán nikdy nezažil.
V strašných duševních mukách promluvil
ke své druhé ženě: „Na tebe jsem se obracel v složitých situacích, tys byla mým nejlepším pomocníkem i rádcem. Nyní, když
umírám se ptám, jsi připravená jít za mnou
na onen svět?“ „Omlouvám se, můj muži,
ale tentokrát nemůžu být tvým partnerem.
Můžu ti pouze slíbit, že ti ustrojím pohřeb
se všemi poctami.“
Sultán byl ohromen a zdrcen. A v tu
chvíli se ozval hlas: „Jsem připravená jít
s tebou kamkoliv, já budu s tebou vždy!“
Sultán uviděl, že před ním stojí jeho první
žena. Byla vyčerpána a téměř k nepoznání z prožitého trápení. Ohromený
muž řekl: „Teprve nyní
jsem pochopil, že jsem
měl být více pozorný
k tobě, dokud život neopouštěl moje tělo!“
My všichni máme
čtyři ženy. Čtvrtá – to
je naše tělo. Nezáleží na tom, jak moc se
staráme vypadat dobře,
protože ono s námi nepůjde na onen svět. Třetí
žena – to je práce, postavení a peníze. Po
naší smrti je obdrží jiní lidé. Druhá žena –
to je rodina a příbuzní. Všichni nám pomáhají a podporují nás, ale po naší smrti nás
můžou doprovodit pouze ke hrobu.
A nakonec první žena – to je naše duše,
kterou my celou dobu ignorujeme v honbě
za majetkem, mocí, bohatstvím a požitky.
Přesto, nehledíc na takový přístup je to
naše duše, která je naší jedinou společnicí
po celý náš život vždy a ve všem.
Nikdy nezapomínejte ji chránit a obohacovat ji! Protože největší dar, který můžeme darovat sobě a celému světu, to je
starostlivý a pozorný vztah ke své duši.
překlad: Ludmila Tandlerová
Zdroj: Story Fox
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